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Bab: Wajibnya Qishast Terhadap Pembunuhan Disengaja, dan
Bahwa Penuntut Berhak Memilih Antara Qishah (Membalas) dan

Menerima Diyd (Denda Tebusan)

:^{i- F yft'it ,ry-y ,6 I' i-; i6 'i6 1# it *
,o-,.r")tl-3r::i>t-i ,sLb;rl .l' J?, ,i,rht lf iif v tf

1i;t:-,,:t it2ry ;e:;ll'Ort;5t cj.rl SrEr , ,'3q ',jlt,
3899. Dari lbnu Mas ud, ia'berkara, i*^ututtot i,lW bnrobda,
'Tidaklah halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tidak ada
sesembahan yang haq selain Allah dan bahwa oku adalah utusan
Allah, lrecuali larena tiga hal, (yaitu): Orang yang berzina yang
sudah menilwh; Orang yang membunuh dengan sengaja kemudian ia
dibunuh; dan orang meningalkan agamanya lagi memisahkan diri
dari jama'ah (lcaum muslimin). "'(HR. Jama'ah)

f r\,# ?f, i;k-y :Ju ,# it Jy, * *,G *
'yi * .pii ,rLi G:fi.'F 'ri 64i 6.'-; A j,t1:-an:

6*&r qAt;3;i;t:D .A,

3900. Dari Aisyah, dari RasululW SAW, beliau bersabda, "Tidaklah

halal darah seorang muslim kecruli karena tiga hal, (yaitu): Orang
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yang berzina yang telah menikah; atau orang yang lcufur setelah

memeluk Islam; atau orang yang membunuh kemudian ia dibunuh

karenanya. " (HR. Ahmad dan An-Nasa'i. Muslim juga meriwayatkan

hadits yang semakna)

t? o t
p olj :dL4-,

-'-'oirtl r$)r d/

,y,sa\'q. \\ ;?',F k- \,? "€,

, to /o,t.. ,tI.z) ,,tc ,'r)o-'or'" r' ol!

C.P- ,-FsS clJ'or:" Y Sat ,f :s 'f P

<l4.frt ljr> .,rr.,'.li I *'ti,&')i,rt i"; r'tgfu hr

3901. Dalam lafazh lainnya disebutkan: "Tidak dihalalkan membunuh

seorang muslim kecuali karena tiga hal: orang yang sudah menil<nh

yang berzina lalu ia dirajamr; Orang yang membunuh seorang

muslim dengan sengaia; Orang yang keluar dari Islam lalu
memerangi Atlah 'Azza wA Jalla lalu ia dibunuh, atant disalib, atau

dibuang dari negeri(nya). " (HR.An-Nasa'i)
Ini sebagai dalil bahwa seorang muslim yang mernbunuh orulng

kafir tidak dihukum mati karena pembunuhan itu.

6,i,81 ;.-'rit pi'y;'t ,jG W

1br;sr;rrr1

'o;r oi;;-:;'€j *
.fk- oi C6t ,t.^;r-Lf

3902. Dari Abu Hurairah, bahwasanya Nabi SAW bersabda,

"Barangsiapa yang keluarganya dibunuh, maka ia memPunyai dua

pilihan: Menerima tebusan, atau membalas membunuh-" GIR,
Jama'ah)

.|fr'oi W;'fr'rl (1 ,'qy'!t J;il-fJ
3903. Hanya saja redaksi yang diriwayatkan At-Tirmidzi adalah:

" Memaafl<an, atau membalas membunuh. "

t Hukum rajam adalah hulctrman bagi pezina yang telah menikab- Yaitu sebagian

tubuhnya ditanam di tanah kemudian dilerrpari dengan batu hingga mninggal.
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irr.,1 .i-l;- * frl';Lrr;rri t\t .'r"1; ,i ,S;;sr:fit-'ri ,t
<4i(, u), ;:rt;'i!r't;i

3904. Dari Syuraih Al Khuza'i, ia berkata, "Alan mendengar
Rasulullah sAW bersabda, 'Barangsiapa yang berurusan dengan
darah atau luka, makn ia mempunyai tiga pilihan: Membalas
(qishash), atau mengambil tebusan, atau memaa/kan. Bila
menginginkan yang keempay', maka tahanlah tangannya.,, (IIR.
Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majatr)

,a{-,sr'ry4W ;r,sr2lr,y.,}t I A ok,;iG*& i.t a
1Jt, ,tar € bdt'rk|, *>'fifir,r4 ;* i, ia

',$rfttrr';F;'rsrlt 
^:r:.,) 

.-i_gt ); i:; J3
3905- Dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, "Duru telah berlaht hulatm
qishah pada Bani Israil, namun tidak ada diyat pada mereka, maka
Allah ra'ala berfirman mengenai umat ini, 'diwajibkan atas kamu

' Yakni rcrnbalas rrerfiuuuh setelah nrcnerirna tebusan.
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qishosh herlcenaan dengan orang-orung yang dibunuh; orang

merdeka dengan orang merdekn, hamba dengan hamba dan wanita

dengan wanita. Matra barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan

dari saudaranya, hendaktah (yang memaaflrnn) mengikuti dengan

cilra yang baik, dan hendaHah (yang diberi maafl mambayar (diyat)

treparla yong *"*beri maaf dengan cara yang baik (pula)'' Qt' Al

Biqarah (2): 178)." Ibnu Abbas melaniutkan, "Pemberian maaf di

sini adolah menerima diyat dari pembunuhan disengaja"" Selaniutnya

io mengatakan, "mengikuti dengan cara yang baik, yakni penuntut

(keluarga si terbunuh) menyataknn silapnya dengan cara yang baik,

sementara yang dituntut (si pembunuh) memenultinya dengan cara

yang baik puta. 'Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari

naiU lrnmu,' yaloi, itulah yang ditetapkan pada umat sebelum

kalian-" (Diriwayatkan oleh Al Bukhari, An-Nasa'i dan Ad-

Daraquthni)

Pensyaratr Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Sabda beliau

(don orang meninggalkan agamanya), konteksnya menunjukkan,

bahwa durtad termasuk penyebab bolehnya dibunuh, apa pun bentuk

kekufurannya. Adapun yang dimaksud dengan memisahkan diri dari

jama,ah adalah jama'atr Islam, dan itu hanya terjadi dengan

tekufuran, bukan dengan perbuatan jahat, perbuatan bid'ah atau

s€rupanya

saMa beliau (maka ia mempunyai dua pilihan: Menerima

tebasan, atau membalas membunuh), konteksnya menunjukkan,

bahwa hak pilih itu milik keluarga si terbunuh, yakni para ahli

warisnlm, baik itu pewaris karena suafu sebab atau karena nasab.

Demikian p€rdapat At utrah, Asy-Syaf i, dan Abu Hanifah beserta

pare sahabatnya. Sedangkan Az-zJfirli dan Malik mengatakan,
.Dikhususkan bagi kerabat 'ashabahs, karena disyariatkannya ini

, Dalam isttlahfaraidh (ilrru dan hukum-hukum pembagian warisan), 'Ashabah

adalah bentuh jarnak airi t"t" ,ashib, yaitu orang yang mendapatkan seluruh

harfa urarisan;ita ia sendirian, atau mendapa&an sisa warisan jika ada ahli waris

yanglaim},a'atautidaknrndapatkannyaapa-apajikahartawarisantidak
msisa-

,
,

i
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adalah untuk mencegah aib seperti perwalian nikah. Bila mereka
memaafkan, maka diyatnya berstatus seperti harta peninggalan (harta
warisan)."

Disebutkan di dalam Al lkhtiyarat: Tidak dibenarkan
pemberian maaf pada kasus pembunuhan khianat karena tidak adanya
pembentengan diri darinya, tidak sebagaimana pembunuhan dalam
peperangan. Perwalian qishash dan pemberian maaf tidak
diberlakukan untuk semua ahli waris, akan tetapi dikhususkan bagi
kerabat 'ashabah. Demikian pendapat Malik dan salah satu riwayat
dari Ahmad.

Bab: Seorang Muslim Tidak Boleh Dibunuh Karena Membunuh
Orang Kafir, Ancaman Membunuh Orang Dzhimmirdan

Keterangan Tentang Orang Merdeka yang Membunuh Hamba
Sahaya

e6.tt ;St ,1?A't'*|f^,'n6 irij ,i6 'a4 
sri t

,:it ol* t7 Jo3r t; t), & ,s$t).y ,ju s.irr ,-tr
tAi>J)t € "j,'J .-^4t e ",, irrt e )L:r' ht' *
'-;,;f ';1.-4.lLs.,r|n F,t ofr,r\i!*3,j;lr ,ju

<au )6 ;:1; j1j AAt, U r$6
3906. Dari Abu Juhaifah, io *"nuturt*n, "Alet trrt*r, *rpoar,lti,
'Apakah engkau mempunyai suatu wahyu selain yang tidak terdapat
di dalam Kitabullah? a Ia menjawab, ,Tidak Sungguh, demi Dzat
yang telah menciptakan serta menumbuhkan biji-bijian dan yang
menciptakan serta menghiduplran nth, atat tidak mengetahuinya,

o Pertanyaan ini dilontarkan kepada Ari, karena segolongan syi'ah rnengklaim
bahwa ahli bait Nabi sAW, terutarra Ali RA, telah diberitahukau tentang wahyu
oleh Nabi SAW secara khusus unttrk rnereka tanra diberitahukan kepada yang
lainnya. Jawaban Ali ini menrmjul.kan, bahwa klairn 166"6rr, tidak benar.
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l<ecualiberupapemahamanyangdianugerahlrnnAllahkepada
seseorang mengenai Al Qur'an, dan apa yang tercantum di dalam

lembaran ini.' Aht bertanya lagi, 'Apa yang dimal<sud dengan yang

tercantum di dalam lembaran ini?' Ia menjawab"Tebusan

pembunuhan, Tebusan pembebasan tawanan' dan bahwa seorang

muslim tidak dibunuh l<arena membunuh orang kofi'"" (Diriwayatkan

oleh Ahmad, At Bukhari, An-Nasa'i, Abu Daud dan At-Tirmidzi)

JL'i- ei ,i'ic:'u63 o'-*'i;rr i'ru W'"olr ':i 'M'* f
's\ t'-t ,l6)q."i'F) ,!f Pf'f 'g:r;u", 'e(f ,,"

617;'i!s';;Art ";i 
i1r>' :Y'e Y

3g0T.DariAliM,bahwasanyaNabiSAWbersabda,,,orang-orang
mulcrnin itu, hak darah merekn samo'S mereka itu semuanya satu

kesatuan dalam menghadapi umat lainnya' bila salah seorang mereka

melindungi maka (io"s dilindungi itu) diharamkan darahnya atas

;;;;;;;"rr.u Ingittoi, bahwa seorans mulctnin tidak boleh dibunuh

lrsrena *"*bunuh orang kafir, dan tidak pula orang yang telah

mengadaknn perianiian io*it ketika masih dalam masa perjaniian."

(HR. Ahmad, An-Nasa'i dan Abu Daud)

Ini merupakan alasan dihukumnya orang merdeka karena

membunuh hamba sahaYa'

',$t"t:i ,o!rL'; ,;"i * c\:;i' i :* ,fv",-,/
<l+,-'-;lr, !"6 ;rt ";i'u'tt> 

- l6rU'i
bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakelcnya'3908. Dari Amr

Yakni tidak membedakan antara yang tinggi status sosialnya dengan yang

rendah.
Yakni bila seorang muslim melindungi seorang kafu' maka darah.orang kafr

tersebut tidak halal U"gr;odi- lainnla, walaupun muslim yang melindungi itu

statusnya rendah.

- 
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bahwusanya Nabi SAW menetapkan, "seorang muslim tidak boleh
dibunuh karena membunuh orang l*fir." (I{R. Ahmad, Ibnu Majatr
dan At-Tirmidzi)

;i r-;i \i y, , jq "J,:n ,fiV , 
jd ffi o;r oi,y et

(jr:r'rf.r,'lf3;i ig rl .,.:as

3909. Dalam lafazh lainnya disebutkan: Bahwasanya Nabf SAW
bersabda, "Seorang muslim tidak boleh dibunuh karena membunuh
orang knfir, dan tidak pula orang yang telah mengadaknn perjanjian
damai selama masih dalam masa perjanjian itu"" (HR. Ahmad dan
Abu Daud)

*i.t)L; n u:GJ F ; :Jv ffi Ct * ,)-b./. ;ur re *
'eroi,r'ei i11 .r;a';;;ri :;; ,1L';,;r'of; ,-F,

(*6 ,.trt6rJr,
3910. Dari Abdullah bin Amr, dari Nabi sAW, beliau bersada,
"Barangsiapa rhembunuh orang yang telah mengadakan perjanjian
damai, malca ia tidak aknn mencium aroma surga, walaupun aromo
surga itu bisa tercium dari jarak pe$alanan empat puluh tahun."
(HR. Ahmad, Al Bukhari, An-Nasa'i dan Ibnu Majatr)

i-;'ii (t^t , * Jlr'Jti :Jv & C, * *#;;_:;.g..i.t
taou

t7;) o1, ,aLJ *tr'C;y ,:t y:'.iri'* ,d';) ts, Ar
' ,.'o .'. ,
6t3aa'eu-fu ! u: ir1,1 .(e * r4 4 L.A

3911. Dari Abu Hurairah M, dari Nabi sAI{, beliau bersabda,
"Ingatlah, barangsiapa membunuh suatu jiwa yang telah mengadarran

perjanjian damai, yang berarti jiwa itu memiliki jaminan Allah dan
jaminan Rasul-Nya, maka ia telah merusak jaminan Ailah itu,
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sehingga (akibatnya) ia tidak akan mencium aroma surga, walaupun

oroma surga itu bisa tercium dari iarak perjalanan tuiuh puluh

tahun. " (HR. Ibnu Majah dan At-Tirmi&i, dan ia menilainya shahih)

,i, ..6',:r-?',-p ; :Jtt ffi 
^t 

Jyr"oi ,i7 * co;Jt *
'# 4r* ,tey'), )v't ,zJJAt itjrl .;tb:r; i*'L* a':

<Ur
3912. Dari Al Hasan, dari Samurah, bahwasanya Rasulultah SAW

bersabda, "Barangsiapa membunuh hamba sahayanya maka kami

alrnn membunuhnya, dan barangsiapa memotong (bagian tubuh)7

hamba sahayanya maka knmi akan memotongnya. " (HR. Imam yang

lima. At-Tirmidzi mengatakan, "Hadits hasan gharib.")

.;tT * i:,'? # ii,';frt t'>it:>'Jy.,rr4'qt
3913. Dalam riwayat Abu Daud dan An-Nasa'i disebutkan: "Dan

barangsiapa mengebiri hamba sahayanya maka kami aknn

mengebirinya."
Al Bukhari mengemukakan, "Ali bin Al Mudaini mengatakan,

'Mendengarnya Al Hasan dari Samurah adalah benar, dan ia telah

menerima haditsnyq yaitu, 'Barangsiapa membunuh hamba

sahayanya mala kami akan membunuhnya."'

* ,l€,:'r'ui * ,J& i',y*\*,:Lur'u,yt1Ur asrT's

i:tU fr3e ;:,t? ,y; >a;Lf :,"L';p ,+.i't '.# i. :*
oii;i:),1.i:*- l, ,:;i;r-J,J:t ;riAL u,, ,*;tE, ,* et

ar
-z.z z cl.+.try

7 Yakni remotong hidungnya, atau kupingnya atau lainnya.

- 
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3914. Telah diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni dengan isnadnya: Dari
Isma'il bin Ayyasy, dari Al Auza'i, dari Amr bin syu'aib, dari
ayahnya, dari kakelmya, "Bahwa seorong raki-taki membunuh hamba
sahayanya dengan sengaja, lalu Nabi sAW mencambuknya,
mengasingkannya selama satu tahun dan menggugurkan bagiannya
dari perolehan kaum muslimin, namun tidak mengqishashnya karena
pembunuhan itu, dan beliau memerintahkannya agar memerdekakan
seorang hamba sahaya.

Isma'il bin Ayyasy dinilai remafu kecuali penilaian Ahmad, ia
mengatakan, "Apa-apa yang diriwayatkan dari orang-orang Syam
adalah shahih, sedangkan apa-apayang diriwayatkan dari warga Hijaz
tidaklah shahih." Demikian juga pendapat Al Bukhari tentangnya.

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Sabda beliau
{seorang mukmin tidak boleh dibunuh karena membunuh orang
kafir) menunjukkan bahwa seorang muslim tidak dihukum bunuh
karena membunuh orang kafir. Ulama telah sepakat bahwa muslim
yang membunuh orang kafir harbi (rkni orang kafir yang boleh
diperangi) maka tidak dihukum bunuh, adapun bila membunuh orang
kafn dzimmi (yak,r-,i non muslim yang berada dalam perlindungan
kaum muslimin), maka menurut Jumhur, tidak dihukum bunuh karena
jelasnya sebutan kafir baginya.

Sabda beliau (orang-orang mukmin itu, hak darah mereka
sama), yakni sama dalam hak qishash dn diyat. Maksudnya, tidak
ada perbedaan antara yang berderajat tinggi dan yang derajatnya
rendah. Hal ini berbeda dengan ketentuan pada masa jahiliyah.

Sabda beliau (bita salah seorong mereha melindungi maka
(yong dilindungi itu) diharamkan darahnya atas ydng lainnya),
yakni bila seorang muslim memberikan perlindungan keamanan bagi
seorang kaft harbi, maka jaminan itu berlaku untuk semua kaum
muslimin, walaupun muslim yang memberikan perlindungan itu
adalah seorang wanita, dengan syarat ia mukallaf.

Sabda beliau (Barangsiapa membanuh orang yang terah
mengadakan perjanjian damai, maka io tidak akan mencium aroma
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surga). tni mengisyaratkan tidak akan masuk surga. Kedua hadits ini
mengandung ancaman yang keras bagi yang membunuh orang yang

telah mengadakan perjanjian damai.

Para ahli ilmu telah berbeda pendapat mengenai hukuman mati

bagi orang merdeka yang membunuh hamba sahaya. Penulis Al Bafur

mengemukakan ijma'ulama kecuali An-Nakha'i, bahwa tuan pemilik

hamba sahaya tidak dihukum bunuh karena membunuh hamba

sahayanya. Demikian juga yang dikemukakan oleh At-Tirmidzi
mengenai perbedaan pendapat dalam hal ini dari An-Nakha'i dan

sebagian tabi'in. Adapun mengenai berlakunya hukuman mati bagi

orang merdeka yang membunuh hamba satraya milik orang lain, telah

dikemukakan di dalam Al Bafrr dari Abu Hanifah dan Abu Yusuf.

Sementara At-Tirmidzi menyebutkan pendapat dari Al Hasan Al
Bashri, 'Atha' bin Abu Rabah dan sebagian atrli ilmu, bahwa tidak ada

hukum qishash antara orang merdeka dan hamba sahaya, baik dalam

kasus pembunuhan ataupun lainnya. Pensyaratr mengatakan: Ini juga

merupakan pendapat Ahmad dan Ishaq, sementara yang lainnya

mengatakan, "Bila seseor:rng mernbunuh harnba sahayanya sendiri,

maka tidak dihukum bunuh karenanya, tapi bila membunuh hamba

sahaya milik orang lain maka ia dihukum bunuh karenanya."

Demikian menurut pendapat Suffan Ats-Tsauri.

Disebutkan di dalam Al lkhtiyaraf Seorang muslim tidak

dihukum bunuh karena membunuh oftmg kafir dzimmi, kecuali bila
pembunuhan itu berupa pengkhianatan karena hendak mengambil

hartanya. Demikian pendapat Malik. Para sahabat kami berpendapat:

Orang merdeka tidak dihukum bunuh karena membunuh hamba

sahaya. Hanya saj4 mengenai hamba satraya tidak ada nash shahih

yang jelas sebagaimana mengenai orang dzimmi, namun riwayat yang

paling bagus mengenai ini adalah: "Barangsiapa membunuh hamba

sahayanya maka kami akan membunuhnya." Demikian ini, karena bila
ia membunuhnya secara zhalim, maka imam (penguasa) bertindak

sebagai wali si terbunuh frakni sebagai wali dari hamba sahayanya

itu). Lain dari itu, telah ditetapkan juga oleh As-Sunnah dan sejumlah

atsar, bahwa bila seseorang merusak fisik harnba sahayanya, maka ia

10 
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harus memerdekakannya. Demikian pendapat Malik, Ahmad dan yang
lainnya. Sementara itu, membunuhnya adalah bentuk perusakan yang
paling besar, dan dengan perusakan ini ia merdeka, namun
kemerdekaannya itu tidak terealisasi semasia hidupnya (karena ia telatr
dibunuh), maka kemerdekaan itu diwarisi oleh 'ashabahny4 bahkan
kemerdekaannya itu telah dipastikan secara hukum, yaitu ketika ia
merdeka, maka wala'nyamenjadi hak kaum muslimin, sehingga imam
(penguasa) menjadi walinya, dan dengan begitu imam berhak
menuntut untuk membunuh si pembunuh hamba sahayanya.
Berdasarkan analogi ini ada yang berpendapat batrwa orang yiulg
membunuh hamba sahaya milik orang lain dihukum bunuh. Jika hadits
itu menunjukkan demikian, maka pendapat inilah yang kuat. Dan ini
merupakan pendapat yang menguatkan pendapat Ahmad, karena
persaksian hamba sahaya sama dengan orang merdeka, namun
berbeda dengan orang dzimmi. Lalu, bagaimana mungkin orang
merdeka tidak dihukum bunuh bila ia membunuh hamba sahaya?,
padahal Nabi SAW telah bersabda, "orang-orang mulonin itu, hak
darah mereka sama." Lalu, bagaimana bisa orang yang berpendapat
bahwa orang merdeka tidak dihukum bunuh karena membunuh hamba
sahaya mengatakan, bahwa orang dzimmi merdeka tidak dihukum
bunuh karena membunuh hamba sahaya muslim? padatral Allah swr
tela berfirman, "sesungguhnya budak yang mulonin tebih baik
daripada orang musyrik." (es. Al Baqarah e): 221), yalari bahwa
hamba sahaya yang mukmin lebih baik daripada onmg dzimmi yang
musyrik. Lalu, bagaimana mungkin ia tidak dihukum bunuh bila
membunuh orang mukmin?

Bab: Laki-Laki yang Membunuh wanita rlihukum Bunuh
Karenanya; Pembunuhan yang Disertai penyiksaan; Apakah
Pembunuh juga Dirusak rubuhnya Bila ia Merusak rubuh

Korbannya?

,tr A:qJ J+ ,i,; i !-:e ;i; "", t-'r*- 3f .* 
"J, *
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3915. Dari Anas RA: Bahwa seorang yahudi menggencet kepala

seorang budak perempuan dengan dua buah batu, lalu budak itu

ditanya, "Siapa yang melalatlan ini padamu? Apakah si fulan atau si

fulan?" hingga disebutkan nama seorang yahudi, lalu budak itu

mengiyalrnn dengan isyarat kepalanya. Maka orang itu pun

didatangkan, dan ia mengahti perbuatannya, lalu Nabi SAW

memerintahkan agar orang yahudi itu pun di gencet kepalanya

dengan dua buah batu. (I{R. Jama'ah)

"?\i 
r.Li,r.r--1 u.'F,rirrr;*;,5o,)! i,F *

"oYr,1/W 
or.e inr J':*r;* \#)t1\rt,fu.

<isu'-i, vt i;jr llb .A'*a
3916. Dhri Hamal bin Matik, to *"nururt*n, "Ketika ol* ,"dong

berada di antara dua orang wanita, salah Seorang di antara mereka

memuhtl yang lainnya dengan tiang kemah sehingga membunuhnya

dan janinnya, ftemudian Rasulullah SAW menetapkan denda untuk

janinnya berupa seorang budak, dan wanita itu pun dthulatm bunuh

lmrena pembunuhan tersebuL " (fIR. Imam yang lima kecuali At-

Tirmidzi)

i:"ir & ,jbL'*q,>i=1- W lt J';, estt :Jv e ii *
'Cfrt|6;.Ft* 6-:

3917. Dari Anas M, ia mengatakan, "Rasulullah SAW menganjurkan

shadaqah d.i dalam khutbahnya, dan juga melarang merusak bentuk

fuik' . " (HR. An-Nasa' i)

t Yakni nremotong-rnotong atau mncincang tubuh atau anggota tubuh, baik
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3918. Dari Imran bin Hushain, ia mengatakan, "riOoOrO norutuUoi
SAW menyampaiknn suatu khutbah di hadapan knmi kecuali beliau
memerintahkan kepada kami agar bershadaqah dan melarang kami
merusak bentukfisik. " (IIR. Ahmad)

'-,r. o ,?.
.o-,*, i):: q y

3919. Ia juga meriwayatkan hadits serupa yang bersumber

Samurah.

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Ucapan perawi
(seorang Yahadi menggencet kepala seorang budak perernpuan
dengan dua huah batu), dalam riwayat lainnya disebutkan: "lalu
membunuhnya dengan batu". Hadits ini menunjukkan, bahwa laki-laki
yang membunuh wanita dihukum bunuh. Demikian pendapat Jumhur.
Al Baihaqi mengeluarkan riwayat dari Abu Az-Zanad,, bahwa ia
mengemukakan,, 'Yang aku jumpai dari para ahli fikih kami yang
pendapatnya diterima, bahwa wanita dihukum qishah karena kejahatan
terhadap laki-laki, yaitu mata dengan mata, telinga dengan teling4 dan

semua bentuk melukai dibalas dengan yang serupa, bahkan bila ia
membunuh laki-laki, maka ia pun dibunuh." Hadits pada bab ini
menunjukkan, bahwa qishatr berlaku pada pembunuhan yang
dilakukan dengan penyiksaan, juga menunjukkan bahwa balasan

membunuh dilakukan seperti yang dilalrukan terhadap si terbunuh.
Demikian pendapat Jumhur. Hal ini ditegaskan oleh firman Allah
Ta'ala, "Dan jika kamu memberi balasan, maka blaslah dengan
balasan yang sama." (Qs. An-Nabl (16): 126). Sementara itu, Al
Utrah dan ulama Kufatr berpendapat, bahwa hukuman mati hanya

dilakukan dengan pedang. Mereka berdalih dengan hadits, "Tidak ada

sebelum meninggal atauprm setelah meninggal.

,4

dari
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qishash kecuali dengan pedang." Namun menurut Abu Hatim, bahwa

ini hadits munkar. Selain itu, mereka juga berdalih dengan hadits-

hadits yang menyebutkan tentang larangan merusak bentuk fisik.

Disebutkan di dalam Al lkhtiyarar: Pelaku kejahatan terhadap

jiwa dihukum seperti yang dilakukannya terhadap korban selama hal

ini tidak diharamkan terhadap dirinya, atau bila penuntutnya mau,

maka boleh dilakukan dengan pedang. Demikian menurut salah satu

pendapat yang diriwayatkan dari Ahmad. Misalnya, bila seseorang

melukai korbannya dengan paku, korbannya itu berhak membalasnya

dengan perlakuan yang sama bila memungkinkan. Selain itu, qishah

berlaku pula pada penamparan, pemukulan dan serupanya, demikian

pendapat para khulafaur rasyidin dan yang lainnya sebaimana yang

diungkapkan oleh Ahmad dalam riwayat Isma'il bin Sa'd As-Salanji.

Bab: Pembunuhan yang seperti Disengaja (Yakni Niat Menyakiti
tapi Tidak Niat Membunuh)

6lrr"j):
3920. Dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya'

bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Tebusan pembunuhan yang

seperti disengaja adalah denda yang diperberat dari denda

pembunuhan disengaja, namun pelalamya tidak boleh dibunuh.

Demikian ini karena syetan telah melompat di antara manusia

sehingga pembunuhan itu bisa terjadi bukan knrena kedengkian,

kemarahan dan permusuhan, dan tidak pula dengan senjata'" (HR'

Ahmad dan Abu Daud)

14 
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3921. Dari Abdultah bin Amar,'tot.orrryo Rasulullah SAW
bersabda, "Ketahuilah, bahwa pembunuhan keliru (tidak disengaja)
yang seperti disengaja, yaloi seperti pembunuhan dengan cambuk
dan tonglrat, maka pada pembunuhan ini didenda dengan seratus ekor
unta, di ontaranya adalah empat puluh ekor yang sedang hamil.,,
(HR. Imam yang lima kecuali ArTirmidzi)

yv*;,*.d )t'-"yU&,
3922. Mereka juga meriwayatkan hadits serupa yang bersumber dari
Amr bin Syu'aib RA.

Pensyaratr Rahimahullah ra'ala mengatakan: Hadits-hadits di
atas dijadikan dalil oleh mereka yang berpendapat batrwa pembunuhan
ada tiga maculm, yaitu: Disengaja, kesalahan (tidak disengaja), dan
seperti disengaja. Demikian pendapat mayoritas ulama dari kalangan
sahabat, tabi'in dan generasi setelatr mereka. Untuk pembunuhan
disengaja mereka menetapkan qishash, pada pembunuhan tidak
disengaja menetapkan diyat, dan pada pembunuhan yang seperti
disengaja menetapkan diyat yang diperberat.

Bab: Menangkap Seseorang Lalu Dibunuh oleh Orang Lain

i,-ts, b1;t b1S,'d;i ril :jE ffi Ct c ,Eiy, ; ;.1 f
1i rtl"st h11 .it;f |s!t;rj ,p olt ,p' ,?,ti

3923. Dari lbnu Umar M, dari Nabi SAW, beliau bersabda, ,,Bila

seseorang menangkap orang lain, lalu ada orang lain yang
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membunuh orang tersebut, maka orang yang membunuh itu dibunuh,
sedanglrnn yang rnenangkapnya ditahan. " (HR. Ad-Daraquthni)

:Jv (?1 ',*L frZJ >\r:, 
"ys 

,1, e &'$ ,e *'*
(uof,l:, ;ri r> . 

7 i & pt € ?\i',r^U. r S.rit,y.
Dari Ali RA, bahwasanya ia menetapkan pada knsus seorang laki-laki
yang membunuh laki-laki lain dengan sengaja, yang mana laki-laki
yang terbunuh itu telah ditangkap oleh orang lain, ia mengatakan,
"Pembunuhnyc dibunuh sedang yang menangkapnya ditahan di
dalam penjara hinggo meninggal. " (Diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Hadits di atas

menunjukkan, bahwa oftmg )iang menangkap seseorang kemudian
orang yang ditangkap itu dibunuh oleh orang lain, maka ia tidak
diqishash dan tidak dianggap bersekutu dalam pembunuhan tersebut,
sehingga kasus ini tidak termasuk pembunuhan yang dilakukan oleh
orang benyak terhadap satu orang, Adapun mengenai penahanan
dimaksud, tentang panjarg dan pendeknya masa penahanan, jumhur
berpendapat, terganfung pandangan imam (pemimpin), karena yang
dimaksud adalah untuk mendisiplinkannya. Disebutkan di dalarn Al
Bafur, dari An-Nakha'i, Malik dan AI-Laits, bahwa orang yang
menangkap itu juga dibunuh, karena ia telah bersekutu dalarn
pembunuhan. Namun yang lebih tepat dalam kasus seperti ini adalah
mengikuti ketetapan yang tersirat dari hadits tadi.

Bab: Qishash Mematahkan Gigi

,fiy: *Jt QLflbi ,\rG 
^5 

*:X ^1; $.St

;J, uot*at yt 
n itr,m i J?, rrfv d';.it ;'fii pV

al
dt

f4,.ffi

.4".)tf

,5';"5!, ,!, ,S?:r i :r$r i i,iA \,, lrc t .
at dy-t
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3924. Dari Anas: Bahwasanya Rubayyi', yakni bibinyo Anas,'irO
mematahkan gigi depan seorang anak perempuan, lalu keluarganya
meminta maaf kepadanya, namun keluarga anak perempuan ita
menolak, kemudian mereka menawarknn ganti rugi, namun merekn
drtolak juga, akhimya mereka menemui Rasulullah SAW, tapi lagt-
lagi mereka menolak kecaalt qishash. Mal@ Rasulullah SAW
menetopkan diberlalatkan qishash- Anas bin An-Nadhr pun berkata,
"Wahai Rasulullah. Apakah gigi depan Rubayyi akan dipatahkan?
Tidak, demi Dzat yang telah mengutusmu dengan haq" Gigi depannya
tidak boleh dipatahlan." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Wahai
Anas. (Ilatilah) Kitabulah, (dalam kasus ini berlaht) qishash." Maka
keluarganya pun merelakan. Tapi kemudian merelu (penuntut)
memaaJkan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "sesungguhnya

diantara para' hamba Allah ada orang yang apabila mereka
bersumpah pada Allah maka akan memenuhinya." (I:[R. Al Bukhari
dan Imam yang lima kecuali At-Tinnidzi)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Hadits ini
menunjukkan wajibnya qishash dalam kasus pematatran gigi. Penulis
Al Bafur menyatakan adanya ijma'mengenai hal ini, yaitu berdasarkan
nash Al Qur'an. Konteks hadits di atas mennnjukkan wajibnya
qishash, walaupun itu sekadar mematahkan, tidak sampai
menanggalkan hingga pangkalnya. Hanya saja, dalam pelaksanaan
qishash, harus diketahui kadar yang patatr lalu diberlakukan balasan
dengan pematahan gigi dengan kadar yang sama. Demikian yang
dikatakan oleh Ahmad bin Hanbal. Selain itu, ia juga mengatakan,
balrwa telah terjadi tjma'tentang tidak adanya qishash pada tulang
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yang dikhawatirkan bisa mengakibaktan kematian'

Bab: Menggigit Tangan Seseorang, Lalu Orang Itu Menarik

Tangannya Sehingga Gigi yang Menggigitnya Patah

o-i'o....- i:i- L? ,rtrr'i"'";;'*]li tki i ork *
ts'iv't'€Llk:Jtb ,W "'C, iy rrb*v',j# ?-t?

13\t', $'ty'ret;st i$r1 .J {: , ,!L,att fi-
3925. Dari Imran bin urslrotn, Bahwa seorang laki-taki mengigit

tangan seorang laki-laki, lalu ia (yong digigit) menarik tangannya

hingga dua gigi depan penggigit itu patah. Kemudian mereka

mengadu kepada Nabi SAW, maka beliau bersabda, "Apakah

dibotehkan seseorang di antara lmlian menggigit tangan saudaranya

sebagaimana unta mengunyah? Tidak ada diyat bagimu"' (HR'

Jama'ah kecuali Abu Daud)

3926. Dari Ya'la bin (Jmayyah, ia menuturkan, 
:'i* *"*ounyai

seorang pekerja sewaan, lalu ia berkelahi dengan seseorang,

kemudian salah seorang d.i antara mereka mengigit lawannya, lalu

lawannya itu menarik iarinya (yang digigit) sehingga mencopot gigi

depan penggigitnya dan iantuh fte tanah. Kemudian orang tersebut

menghadap Nabi SAW, namun beliau tidak menetapknn diyat pada

gtgtnya, dan beliau bersabda, "Haruslcan ia membiarftan tangannya

di dalam mulutmu, engkau mengigit dan memutusl<annya seperti unta

yang mengunyah? " (HR. Jama'ah kecuali At-Tirmidzi)

18 
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Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Kedua hadits di
atas menunjukkan, bahwa pencideraan yang dilakukan terhadap
korban yang disebabkan oleh ulatrnya sendiri sebagaimana dalam
kisah di atas dan yang serupa dengan itu, maka tidak ada qishash dan
tidak ada ganti rugi. Demikian pendapat Jumhur. Namun dengan
syarat, bahwa orang yang digigit itu memang tidak dapat melepaskan
gigitan itu dengan cara yang lebih mudah dari itu, dan juga
disyaratkan bahwa gigitan itu menyakitinya.

Bab: Melihat-Lihat ke Dalam Rumah Orang Lain yang Tertutup
tanpa Seizin Pemiliknya

,,ffi i' );t 
=G. 

€ i,L e *t >v,r'tti ,* G. ,W u.t f
:J$ ffi ar J'yr;1') t5) ,LJ';:r;1') t)) ,Ll, *. 

tll;- 
63:,.-,6 ar J;., i',-r) eJ

dLde>.At
3927. Dari Sahl bin Sa'd: Bahwa seorang laki-tai melihat-lihat ke
dalam kamar di pintu (rumah) Rasulullah SAW, sementara saat itu
Rasulullah SAW sedang memegang sisir untuk mengganrk kepalanya,
l@tika Rasulullah sAW melihatnya, maka beliau berkata kepadanya,
"Seandainya aku tahu bahwa engkau menunggu, tentu aLu telah
menusuk matamu dengannya. sesungguhnya dijadikannya izin adalah
untuk melindungi penglihatan. " (Muttafaq 'Alaih)

W'"-1t l\?*,ffi"'dt i F'€'*ty,-;Lf ,u:t,r
bil) t{bt. J*'St,y py}:i,;* - e*r')| /4)

d;
3928. Dari Anas: Bahwa seorang laki-laki melihat-lihat ke dalam
salah satu kamar Nabi SAW, lalu Nabi SAW menghampirinya sambil
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membawa batang anak panah, seolah-olah alat melihat beliau hendak

menusulotya. (Muttafaq' Alaih)

h:!)b $t >LrLi';,i6 ffi it'J't-rli '***' 
;;'-i'ei *

(*'*i .rtl a"!:)b'ok Y 
"^+'.,:Gn 

i6.^,,'"=' '2\r,

3g2g. Dari Abu Hurairah M, bahwasanya Rasulullah SAI| bersabda,

"Bila ada seorang laki-laki yang melihatJihat ke (dalam tempat)mu

tanpaizin,laluengkaumelontarnyadengankerikilsehingga
memecahkan matanyi, maka tidak ads dosa atasmz. " (Muttafaq

'Alaih)

o 1. c< oi cl

'g.tt'.frl9 -
<$:';;-iiU)

3930. Dari Abu Hurairah, bahwasanya Nabi SAW bersabda'

,,BaranggiapamelihatJihatkedalamrumahsuatukaumtanpaseizin

merelra,makatelahdihalalknnbagimereknuntukmenusuk
(menconglcel) matanya. " (HR' Ahmad dan Muslim)

:&'.JC g1r,i; i e*t;:.+r2'q.':
(G;Art";i 

^':'> 
'e?

3g3|. Dalam riwayat lainnya disebutkan :,,Barangsiapa melihat-lihat

kedalamrumahsuatukaumtanpaseizinmereka,lalumereka
menusuk (mencongl<el) matanya, maka tidak ada diyat baginya dan

tidak pula qishash." (tIR. Ahmad dan An-Nasa'i)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Hadits-hadits di

atas dijadikan dalil oleh mereka yang berpendapat bahwa orang yang

dengan sengaja melihatlihat ke dalam suatu tempat yang tidak

diUoletrkanbaginyauntukmemasukinyatanpaizin'makaorangyang
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tempatnya dilihat-lihat itu boleh menusuk matanya, dan tidak ada
qishash baginya dan tidak pula diyat.

Bab: Larangan Menuntut Balas Karena Luka Sebelum Sembuh

tt;4 oi W Ut ,gt ,l;)ii^l-'al 'rrrG ci l:;Li :y.e ;
(,#rt:":t h:r> .{:Ht'f; .- ;)at q

3932. Dari Jabir: Bahwa seorang laki-laki dilukai, lalu ia hendak
menuntut balas, tapi kemudian Nabi SAW melarang menuntut balas
dari orang yang telah melulminya hingga lukanya sembuh. (HR. Ad-
Daraquthni)

'q. i;'>v:r'p ):'-t'ri 1L C ,yri * ,,)i,7 / )t' d
9\;G ; f; ,-r ,{ la ]*.i ,Jub W dt jt;* ,^;7)
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3933. Dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakel<nya: Bahwa
seorang laki-laki menusuk lutut laki-laki lainnya dengan ujung
tanduk, kemudian ia menemui Nabi SAW lalu berknta, "Tetapkanlah
tuntutan balasanku." Maka beliau bersabda, "(Tunggulah) hingga
englrnu sembuh." Kemwdian orang itu datang lagi kepada beliau lalu
berkata, "Tetapkanlah tuntutan balasanlar." Maka beliau pun
memberlakukan balasannya. Setelah itu, orang itu datang lagi lalu
berkata, "Wahai Rasulullah, alru menderita infeksi." Maka beliau
bersabda, "Ah,t telah melarangmu, tapi engknu tidak mau, makn
Allah menjauhknnmu, dan kini telah gugur (tuntutan) ifeksimu."
Rasulullah SAW telah melarang memberlalatkan qishash (membalas
tindak kejahatan) pada luka hingga si larban sembuh. (tIR. Ahmad
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dan Ad-Daraquthni)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala rnengatakan: Kedua hadits ini

dijadikan dalil oleh mereka yang berpendapat wajibnya menunggu

sembuhnya luka dan telah kering kemudian setelah menuntut

diberlakukan pembalasan. Dernikian pendapat Al utrah, Abu Hanifah

dan Malik. Sementara Asy-Syafi'i berpendapat batrwa hal itu sunnah

(bukan wajib), ia berdalih dengan iziwrya Rasulullah sAw kepada

laki-laki yang menuntut qishash sebelum lukanya sembuh. Ucapan

perawi (Rasulullah SAIY telah melarang ,nembetlakukan qishash

(memhalas tindak kejahatan) pada luka hingga si korban sembuh)

menunjukkan haramnya menuntut qishash sebelum sembuh.

Bab: Hak Darah Merupakan [Iak Semua Ahli Waris, Baik Laki-
Laki Maupun PeremPuan

o/ .1,.r-- ).-,ot,'1 ,. .. olo. c/r. c c. c.
bl:o-b3 ffi Al Jft rJl coJ> f cq,t f ,*--*a J.tF f,.
s4'i"* p t il ?r;;t) ,f;tt'; t1*Lif;r's;i
yt'--.;it !1ry .r*" r';k-'i,t ,tiiri'; r$t*ip

dsu'-fir

3934. Dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari tot 
"Wa,

bahwasanya Rasulullah SAW memutuslan: "Bahwa tebusan wanita

ditanggung oleh para 'ashabahnya (kerabat dari pihak ayah),e siapa

pun merelra, dan mereka tidak mewarisinya kecuali yang tersisa dari
warisannya- Bila ia dibunuh, makt denda tebusannya dibagiknn di

' Yaitu sejumlah orang yang nrrribayarkan diyat dzn rnereka itu adalah 'ashabah

(kerabaQ laki-laki yaitu: bapalq saudara laki-laki, anak laki-laki dari saudara

lakilaki, paman dari bapak dan anak laki-laki parnan dari bapak. D0r4, itu dibagi

di antara mereka dan rrrasing-masing dari mereka membayar sesuai dengan

kemarrpuannya den dicicil selama tiga tahun, di mana setiap tahunnya dibayar

seper-tiganya sehingga hmas pada tahur ketiganya, tetapi jika dibayar sekaligus,

nuka hal itu tidak menjadi rnasalah.
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antara para ahli warisnya (yalcni dzawil furudh),
membunuh pembunuhnya." (HR. Imam yang

Tirmidzi)

dan merekn berhak
lima kecuali At-

i')\i | ):F;-li''At *t :Jti W it'jy r'oi,'^^xe V
(Afr\'>ir;'rf1 h1ty .ii;tLik'ofi J'1\s

3935. Dari Aisyah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Ddn

para wali terbunuh, hendalotya merekn menahan menuntut qishash,

dari yang terdekat kemudian yang dekat, walaupun itu wanita. " (HR.

Abu Daud dan An-Nasa'i)
Yang dimaksud dengan "al muqtatiliin" adalah para wali

terbunuh yang menuntut qishash. Yang dimaksud "dengan menahan

menuntut qishaslt" adalah menahan diri dari menuntut

diberlakukannya qishash bila ada salah seorang di antara mereka yang

memaafkan, walaupun yang memaafkan itu seorang wanita. Yang
dimaksud dengan "yang terdekat kemudian yang dekaf' adalah

kerabat yang paling dekat hubungannya dengan si terbunuh, kemudian
yang dekat.

Pensyarah Rahimahull ah Ta' ala mengatakan: Penulis berdalih
dengan kedua hadits ini dalam menyatakan bahwa yang berhak

terhadap darah adalah semua ahli waris si terbunuh, baik laki-laki
maupun perempuan, baik karena sebab maupun karena nasab,

sehingga qishash merujuk kepada mereka semua. Demikian pendapat

Al Utrah, Asy-Syaf i dan Abu Hanifah beserta para sahabatnya.

Sedangkan Az-Zuhri dan Malik berpendapat, bahwa hal itu
dikhususkan bagi' ashabah.

Disebutkan di dalam Al lkhtiyarat: Perkara qishash dan

pernberian maaf tidak dipegang oleh semua ahli waris, akan tetapi

dikhususkan pada' ashabah.

Selanjutnya Pensyaratr mengatakan: Hadits Amr bin Syu'aib,
di dalam mata rantai periwayatannya terdapat Muhammad bin Rasyid
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Ad-Dimasyqi, ia dinilai tsiqah (keredible) oleh lebih dari satu orang

ahli hadits, tapi dibicarakan juga kredibilitasnya oleh lebih dari satu

orangahlihadits.HaditsAisyah,padamatarantaiperiwayatannya
terdJpat Hishn bin Abdurrahman Ad-Dimasyqi, menurut Abu Hatim

Ar-Razi, *.,{ku tidak mengetahui seorang pun yang meriwayatkan

darinya selain Al Auza'i, dan aku tidak mengetahui seorzmg pun yang

menyandarkan kePadanYa. "

Bab: Memaalkan Qishash dan Anjuran untuk Memaalkan

q h' i;r; 11 y * ,-tr'rtie t7 ,Jv W'4' f i;';',ri *
(;L:oj'eu'-iL ".:*-') 3;i i$t1 .tiY

3936. Dari Abu Hurairah, dai Nabi sAW, beliau bersabda,

,,Tidaklah seseorang memaaflran suatu kezhaliman (keiahatan),

kecuali Allah skan menambahlan kemuliaan baginya karenanya'"

(HR. Ahmad, Muslim dan At-Tirmidzi, dan ia menilainya shahih)

,

G;i o\,?Vt *";i6 l' )';, iye) 6 ;Jti f''*
<tsu'-ittl1 i*jr ib) ''-Ju.

3937. Dari Anas, ia mengataran, 
,,ii;o ada'suatu perkara ,in^i

pun yang diadulan kepaila Rasulullah sAW kecuali beliau menyuruh
-untuk 

memaajkon " (HR. Imarn yang lima kecuali AtTirmidzi)

.+, i ,tr, y c ,i"i# ;rr J;r'+ ilv ot;'r'''J' €i f
";r+", a L- r L r; *. ?ri'a'r\\,:rb:t2* :y'r |*

(aL|ib a*r1 ar i$t1

3938. Dari Abu Ad-Darda, ia berkata, ",u* *"ndrnlo, Rorulullah

SAW bersabda, 'TidaHah seseorang yang

tubuhnya lalu ia bershadaqah dengannya
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l<ecuali Allah akan mengangl<nt derajatnya karena itu dan dihapuslan
kesalahan darinya karena itu."'(HR. Ibnu Majah dan At-Tirmidzi)

qnt) ,L* :Jti W ir J'y, oL:J'p- J'* i #'St:* ,.r
|u",ii-* p JG ;ri y,L& AtA i*'uy,,-* r3.1';

, / , ,, , ,
\to,

i,r iir; lf ,€ ^irt 
Gr A &- "^a$j; \b *.- ti .f;l^:"i

* ;6"+ it e \\!t* ;."t:.".* * o, yq, ?; n:t A,

(^;i irrrl
3939. Dari Abdurrahman bin Auf, ia berkata, "Sesugguhnya

Rasululah SAW bersabda, 'Tiga hal, demi Dzat yang jiwa Muhammad
beradq di tangan-Nya, sungguh aku bersumpah mengenai ketiga hal
itu: Tidak akan berkurang harta karena shadaqah, maka

bershadaqahlah kalian. Tidaklah seorang hamba memaatkan suatu
kezhaliman (kejahatan) karena mengharapkan wajah Allah 'Azza wa
Jalla, kecuali Allah aknn menambahkan kemuliaan padanya di hari
kiamat. Dan Tidaklah seorang hamba membuka pintu minta-mita,
kecuali Allah akan membukakan baginya pintu lcafakiran."' (tIR.
Ahmad)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Anjuran untuk
memaafkan telatr ditetapkan oleh hadits-hadits shahih dan nash-nash

Al Qur'an.

Bab: Berlakunya Qishash Karena Pengakuan

,t..zz = lo -z r) .'il t-A 
"|.i; 

rt- i! dt e "t t;)'JL,Jv ;L ; Jti *
a . a.

*;$i 'ffi er J';) J* )qi y tk ,y, J';:r G-:Jui ;*,
3: ,J6 .& ,r,; :)s .4t + iSf U;; n ?'it,Jw
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3940. Dari Wail bin Huir, ia menuturkan, "Ketikn alat sedang duduk

bersama Rasulullah SAI{, tiba-tiba seorang laki-laki datang sambil

menggiring orang lain yang diil@t dengan tali lailit, lalu ia berkata,
,wahai Rasulullah, orang ini telah membunuh saudaralcu.' Maka

Rasulullah SAW bertanya, 'Benarkah engknu telah membunuhnya?'

Lalu beliau mengatal<an, 'Bila ia mengaku, maka aku akan

menetaplran pembulaiannya.' orang itu meniawab, 'Benar.' Beliau

bertanya lagi, 'Bagaimana engkau membunuhnya?' Ia meniawab'
,Alat dan dia sedang mengumpulkan daun-daun pepohonan, lalu ia

mencelaku sehingga membuatlu marah, maka aht menghantamnya

dengan lrapatrtat pada sisi kepalanya sehingga membunuhnya.' Nabi

sAW bertanya lagi, 'Apaknh engkau mempunyai sesuatu untuk

membebasknn dirimu?' Ia menjawab, 'Aku tidak mempunyai harta

selain pakaianht dan kapakku.' Beliau bertanya lagi, 'Bagaimana

kalau lraummu menebusmu?' Ia meniawab, 'Alat lebih rendah bagi

lraumlu daripada itu.' Lalu beliau melemparkan talinya kepadanya

dan berftata, 'Bawa temanmu fte bawah.' Lalu laki-laki itu pun

beranjak membawanya. Setelah orang itu pergi, Rasulullah SAll

26 
- 

Mukhtashar Nailul Authar



bersabda, 'Jika ia membunuhnya, maka ia sama dengannya., Makn
orang itu kembali lalu berkata, 'wahai Rasulullah, telah sampai
kepadalu bahwa engknu mengataknn, 'Jika ia membunuhnya, maka ia
sama dengannya.' Dan alu alan menerima perintahmu., Makn
Rasulullah sAW bersabda, 'Apa engkau ingin menggugurknn dosamu
dan dosa temanmu?' Ia menjawab, 'Tentu wahai Nabiyullah.' Beliau
bersabda, 'Jikn begitu, maka engknu memaaJkannya.' Maka ia pun
melemparknn talinya dan membiarkan orang tersebut. " (HR. Muslim
dan An-Nasa'i)

,rlL"n,Ju .) :J6 vi-, 'd!*x'lrgir';, j6 .i :JG to_, 
,r:*5

J ok il:i ol.;\ti:W irt't';t;r* 'iil.?re,l-rU
JG :.;6 ^)'i ri'J":)ta ,'i'e #-'* "VrSt:|*c 1e i:,-,tiJi H o")<5 ,t'lr +G fUr',;,y;i,ffi it J';:,

. , .. o i t - -(:ylr yl ol),s) .)
3941. Dalam riwayat lainnya disebutkan: seorang laki-laki datang
kepada Nabi sAW sambil membawa orang budak Habasyi, lalu ia
berknta, "orang ini telah membunuh anak saudaraku." Beliau
bertanya, "Bagaimana engkau membunuhnya?" Ia menjawab, ,Aku

menghantam kepalanya dengan kapak, tapi aku tidak bermal<sud
membunuhnya." Beliau bertanya lagi, "Apakah engkau mempunyai
harta untuk menunaikan diyatnya?" Ia menjawab, ,,Tidak.', Beliau
bertanya lagi, "Bagaimana kalau alat membiarkanmu untuk meminta
kepada orang-orang agar bisa mengumpulknn diyatnya?,' Ia
menjawab, "Tidak." Beliau bertanya lagi, "Apa maula-maulamu mau
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membayarkan diyatmu?" Ia menjawab, "Tidak'" Beliau berkata

kepada laki-laki yang membawanya, "Bawalah dia." Maka orang itu

pin keluar membawanya untuk membunuhnya, kemudian Rasulullah

sAW bersabda, "Bila ia membunuhnya, maks ia sama dengannya."

Lalu hal itu sampai kepada orang tersebut karena ia bisa

mendengarnya, maka ia berkata, "Ini dia, suruhlah ia sesuka

engkau." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Biarkan dia, ia akan

menonggung dosa temannya (yang ia bunuh) dan dosanya sendiri,

sehingga nantinya akan termasuk para penghuni neraka. " (HR. Abu

Daud)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Sabda beliau

(Bila ia membunuhnya, maka ia sama dengannya), ini terasa janggal

setelah Nabi SAW mengizinkan untuk membalas membunuh dan

adanya pengakuat si pembunuh dengan menyebutkan caranya ia

membunuh. Maka yang lebih utama dalam memahami ini adalah

mengartikan bahwa pembunuh itu tidak bermaksud membunuh

dengan perbuatannYa itu.

Pbnulis Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Ibnu Qutaibah

mengatakan tentang sabda beliau (Bila ia membunuhnya, maka ia

sama dengannya), maksudnya bukan berarti ia pun berdosa

sepertinya, bagaimana mungkin bisa begitu, sebab qishash

dibolehkan? Jadi maksudnya bahwa beliau menginginkan agar ia

memaafkan, sehingga diungkapkan seolah-olah ia pun akan berdosa

sepertinya, padahal sebenarnya, bahwa bila membunuhnya maka ia

sama dengannya yang telah membunuh jiwa, walaupun pembunuh

pertama itu kezhaliman sedangkan yang kedua adalah qishash. Ada

juga yang mengatakan, bahwa pengertiannya adalah, penanggungan

dosanya sama dengannya, sehingga keduanya sama, tidak ada bedanya

dengan yang mengqishash, karena yang diqishash telah diselesaikan

urusannya, sehingga setelah itu menjadi sama. Ada juga yang

mengatakan, bahwa maksudnya adalah mencegah untuk

membunuhnya, karena seorang pembunuh yang mengaku tidak

bermaksud membunuh, bila ia dibalas dibunuh, maka yang membalas
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membunuh akan dituntut lagi karena membunuh dengan sengaja.

b b, Jr,ju ,,*b;;:;'it o:, c +',ri-

(A2a2v?J

3942. Hal ini ditunjulclcan oleh apa yang diriwayatknn oleh Abu
Hurairah M, ia menuturkan, "seorang laki-laki dibunuh pada masa
Nabi SAW, lalu diadukan lcepada Nabi SAW, maka beliau
menyerahl<an si pembunuh kepada wali si terbunuh, lalu pembunuh
itu berkata, 'wahai Rasulullah, demi Allah alat tidak bermal<sud
membunuhnya.' Makn Rasulullah sAW berkata kepada wari si
terbunuh, 'Bila ia benar, kemudian engkau membunuhnya, maka
engkau masuk neraka.' Maka ia pun melepasknnnya, sementara si
pembunuh itu telah diikat dengan tali laiit, sehingga ia keluar dengan
menyeret tali, dan karena itulah ia dijuluki penyeret tali.,'(HR. Abu
Daud, Ibnu Majah dan At-Tirmidzi, dan ia menilainya shahih)

Penulis Rahimahullah telilr berdalih dengan hadits wail bin
Hujr dalam menyatakan batrwa qishash bisa diberlakukan berdasarkan
pengakuan pelaku. Mengenai hal ini tidak ada perbedaan pendapat
bila pengakuan itu benar dan mumi darinya tanpa ada tekanan.

Bab: Penetapan Terjadinya Pembunuhan dengan Dua Saksi

'dtr$ ,:b. r'F1 ,A<Ji ,4 ,yr'€bi :Jv g;1* / eL ,r

Mukhtashar lYailul Authar - 29



& ),,';rt-9,,,."c 
'€: ,iA { u; fr?s * ,',/t Jrr;iAii

Ayr,:4ft i ri': WP,l''J'r' r( :rju''ea,P
'etrit*;' 'iu .tki'rbLi &'o';iu'sj,\\a g
' 

q;'1i"i:;rr:r> :y 4W 4tit;V 'r;ii :i';k-v '16b
3943. Dari Rafi' bin Khudaij, ia menuturkan' "Suatu ketika seorang

Anshar terbunuh di Khaibar, lalu para walinya menghadap Nabi sAW

dan menyampaikan hal itu kepada beliau' maka beliau bertanya'

'Apakah knlian mempunyai dua sal<si yang menyal<sikan pembunuhan

teman kalian itu?, Mereka menjawab, 
,Wahai Rasulullah' tidak

seorangmuslimpundisana,merekasemuaorang-orangyahudi'dan
merekn telah melakupan hal yang lebih besar dari ini''to Beliau

berl<atalagi,,Pilihlahlimapuluhorangdarimereka,lalusumpahlah
merelra.' Namun mereka enggan melakulunnya' maka Nabi SAW

membayar diyatnya dari beliau sendiri' (HR' Abu Daud)

q.\r+)t'&'ei+'.$ ,!r j;rU i,Sr- .dt3'*'e
(W i\r1 :e:", ,re,*n,t {r* *: W ir'J'-'r'$'

3944.DariAmrbinSyu'aib,dariayahnya'darikakelotya:Bahwa

hbui Allah dan Rasul-Nya' membunuh para

nabi tanpa haq dan merubah kalam Allah'
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Ibnu Muhayyishah Al Ashghar terbunuh di pintu masuk Khaibar,
makn Rasulullah SAII/ bersabda, "Datanglan dua sal<si yang
menyal<sikan pembunuhannya, alu akan menyerahkan tali
pengikatnya kepada kalian." Ia (walinya) berkata, "Wahai
Rasulullah, darimana mendapatknn dua saksi, sementara ia terbunuh
di gerbang mereka?" Beliau berkata lagi, "Engkau meminta sumpah
kepada lima orang." Ia berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana aku
meminta sumpah kepada orang yang tidak aku ketahui." Rasulullah
SAW berknta lagi, "Engkau meminta sumpah lima orang dari
mereka." Ia berkata lagi, "Wahai Rasulullah, bagaimana alcu
meminta sumpah mereka padahal mereka itu orang-orang yahudi? "
Makn Rasulullah sAW meminta mereka bersumpah dan akan
membantu s etengahnya. " (HR. An-Nasa'i)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Tentang hukum-
hukum seputar sumpah yang terkandung pada kedua hadits ini insya
Allah akan dibahas dalam kajian tentang sumpah. Adapun
diungkapkannya kedua hadits ini di sini adalah sebagai dalil bahwa
penetapan terjadinya pembunuhan dengan dua saksi.

Babz Qasanaft (sumpah Lima Puluh untuk Menyangkal Tuduhan
Pembunuhan)

7*i i,f' *,)U / oqr),"*}t * i * ;j E
,t' *'c_:lts t1 Je .;r;)tii W o;rLi ,rr;,\i qe It

<l;rJ;:ti "* )'';f l rrl .*ar
3945. Dari Abu salamah bin Abdutahman dan sulaiman bin yasar,

dari salah seorang sahabat Nabi sAW golongan Anshar: Bahwasanya
Nabi sAW mengalad sumpah lima orang untuk menyangrrar tuduhan

t' Bahwa Rasulullah sAW mengirim utusan kepada mereka dan menyatakan akan
membantu menanggung setengah diyatnya bila mereka mengakui. Namun
mereka tidak mengakui, lalu beliu menanggung diyahrya. Wallahu a'lam.
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pembunuhan yang biasa berlaku pada masa jahiliyah. (HR. Ahmad'

Muslim dan An-Nasa'i)
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3946. Dari Sahat bin Abu Hatsmah, ia menuturkan, "Abdullah bin

Sahal dan Muhayyishah bin Mas'ud pergi ke Khaibar, saat itu ada

perjanjian damai dengan mereka, ftemudian keduanya berpisah untuk

melal<sanlran urusan masing-masing. Lalu Muhayyishah menemui

Abdullah bin Sahl, namun ia mendapatinya telah terbunuh dan tidak

mengetahui pembunuhnya, lalu ia menguburlwnnya' Kemudian ia

kembali ke Madinah. Kemudian Abdurrahman bin Sahal beserta

Huwayyishah dan Muhayyishah -keduanya 
putra Mas'ud-

mendatangi Rasulullah SAW, lalu Abduruahman berbicara, namun

Rasulullah SAIV memotong, 'Yang lebih tua, yang lebih tua.' Karena

saat itu ia adalah yang termuda di antara mereka. Maka ia pun diam,

lalu keduanya pun berbicara. Kemudian Rasulullah SAW berkata,

'Kalian mau bersumpah dan l<alian berhak mendapatkan pembunuh
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saudara kalian, atau darah teman kalian?' Mereka balik bertanya,
'Wahai Rasulullah, bagaimana bisa lmmi meminta sumpah sementara
kami tidak menyaksiknn dan tidak melihat?' Beliau berlata, 'Kalau

begitu, orang-orang yahudi itu terbebas dari knlian dengan lima
puluh sumpah?' Mereka berkata, 'Wahai Rasulullah, bagaimana
mungkin kami meminta sumpah dari kaum yang kafir?' Maka
Rasulullah SAW membayar diyat dari beliau sendiri. " GIR'.Jama'ah)

;.'E o"* ;ra ,W :t ,S';:, Ju; ,rAL 6r:1 ?tj:'€j
'iu; {,b)x'*3 i'r15't "}i $u vj,r$:^5'e ,h,
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3947. Dalam riwayat muttafaq 'alaih disebutkan: Maka Rasulullah
SAW bersabda, "Maukah lima puluh orang di antara kalian
bersumpah terhadap seseorang dari mereka, lalu diserahkan tali
pengikntnya?" Mereka menjawab, "Perko,ra yang tidak kami
sal<sikan, bagaimana kami bersumpah?" Beliau berkata lagi, "Kalau
begitu orang-ordng yahudi terlepas dari kalian dengan sumpah lima
puluh orang dari ntereka?" Mereka berkata, "Wahai Rasulullah,
mereka itu knum yang kafir. " Lalu disebutkan hadits tadi.

hi sebagai argumen bagi yang berpendapat, batrwa tidak
meminta sumpah lebih dari satu orang.

* ;#'i |€:r.Ci'k,ffi nr J';:, Jr-rt;rfu.y'€j
ttrc 24! th.,c c,'Yr'?-F

3948. Dalam lafazh Ahmad disebutkan: Maka Rasulullah SAW
bersabda, "Kalian sebutkan pembunuh (saudara) kalian, kemudian
knlian bersumpah terhadapnya lima puluh sumpah, lalu kami
menyerahkannya."
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3g4g.Dalam riwayat muttafaq 'alaih disebutkan Maka beliau berl<ata

kepada mereka, "Kalian mau mendatangkan bukti yang menunjukkan

pimbunuhnya?" Mereka menjawab, "Kami tidak punya buh;"
Beliau bertanya lagi, "Kalian mau bersumpah?" Mereka menjawab,

"Kami tidak ,"li dergon sumpah orang-orang yahudi'" Makn

Rasulullah sAW tidak mau menggugurkan diyatnya, sehingga beliau

menebusnya dengan seratus ekor unta dari unta zakat'

'Jii:JvW &t J'yrLi,,l*'*,ij i,# / )f *
<lu;arrtU,irz; -l{;t;J' C I ,:.5:1 ; & 4" €J*Jjt ,P

3950. Dari Amr bin syu'aib, dari ayahnya, dari kakelorya,

bahwasahya Rasulullah SAW bersabda, "Pembuhian adalah

kewajiban pengklaim (penuntut), sedangkan sumpah adalah

kewajiban pengingkar (yatori tertuduh yang tidak mengaleui tuduhan),

lrccuali dalam qrasamah (sumpah lima puluh luli)." (IR. Ad-

Daraquthni)

,rr,a\ii,h'* 26., ot;)rrfr\t* i*',J {
':'L') i3'3, Jt; ::ry|$;t- i;A,iv ffi 

'"ulr oi

r*, J';:, G- ft ir'ryt {iu rr}^it :;1i1$,Sw ,r'ii.

"it;,i:r> epl ; ,i tfu.,;";it *b L.)# I' J';'r'g;;t
(jt'>

3951. Dari Abu salamah bin Abdunahman dan sulaiman bin Yasar,
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dari searang laki-laki Anshar, bahwa Nabi sAW berkata kepada
arang-orang yahudi 

-beliau memulai dari mereka-, "Maukah lima
puluh orang di antara kalian bersumpah?" Mereka menolak. Lalu
beliau berkata kepada orang-orang Anshar, "Kalian berhak
menuntut-" Merelca berkata, "Haruskah kami bersumpah untuk
sesuatu yang ghaib wahai Rasulullah?" Maka Rasuruilah sAW
menetapkan diyat atas orang-orang yahudi karena si terbunuh
terdapat di wilayah mereka. (HR. Abu Daud)

Pensyaratr Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Ucapan perawi
(Nobi SAW mengakui sumpah lima orang untuk menyangkal
tuduhan pembunuhon yang biasa berlaku pada masa jahiliyah), Al
Bukhari dan An-Nasa'i telah mengeluarkan riwayat dari Ibnu Abbas
RA yang menyebutkan tentang rinciannya, yaitu:

,* q,,tr r,:rt c;ri U q *ot eus dti i'ri Lt,

i +).AA})Ev ,6?!t i+., ;r j::j u 
"tr:., 

ivilt d,ri
*i iyr' *f ,)w oa,t o {;;:&' ; ;; ; q :,t,tr,
tu ,9:; i|"j :r'o ry ithLf;,.,lyi ;:: y At; ;r'i :,
u-i, LU 6 :i;ifut iriir Jui ,rLt) t;.vf .lyi .M, $;
{:ia r'ir* a-ii : Ju,sA { Aji ryy ; U W'j #,rr rrt W,,i*,f,'ryi i,Ft ;f' .rri q. ok'6,
4;';i*r',* *'c;i'b ,jG i,, C3r i.i;ii 11 :Jv

it r; :>.rii tlt'c.ir43 Ui riy,:Ju .'.^*s .y :Ju tj,fur
'v-ti e .p ,"!i:;i ,y ,t'6 I Jr 6_ :,u 'll';.Gi ti1t ,,t:-:-p
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e.r Jv .rp; o',;ri'r 4i it*, .tit*,iq!i ';-;1
P'F-r?, qar'ttr'J:rA, it; 6, :y|*'o lt;, t&

.rp:
Bahwa qasamah (sumpah lima puluh orang untuk *"n on[Oo,

tuduhan pembunuhan) terjadi pertama kali pada masa jahiliyah

terjadi pada kami, Bani Hasyim, di mana seorang laki-laki dari Bani

Hasyimtz disewa oleh seorang lakiJaki Quraisy dari marga lainnya.

" Yaitu Anr bin 'Alqannh bin Muththalib bin Abdimanaf.

36 
- 

Mukhtashar Nailul Authar



lalu ia pun berangkat bersamanya membawa unta-untanya. Kemudian
laki-laki dari Bani Hasyim itu mendapati tali pengikat tempat airnya
(yakni yang terbuat dari kulit) terputus, maka ia berknta, "Tolong
ambilkan tali agar aku bisa mengikat tali tempat airku supaya unta-
untanya tidak lepas." Lalu orang itu memberinya tali, kemudian ia
pun mengikat tali tempat airnya. Ketika mereka berhenti, semua unta
telah terikat kecuali satu ekor, lalu orang yang menyewanya berkata,
"Mengapa unta ini tidak terikat seperti unta-unta lainnya?" Ia
menjawab, "Tidak ada tali pengikatnya." Orang itu bertanya lagi,
"Mana tali pengikatnya?" Lalu ia melemparnya dengan tongkat yang
saat itu telah tiba ajalnya. Kemudian seorang laki-laki warga yaman

melintas, maka orang Bani Hasyim itu bertanya, "Apakah engkau
akan mendatangi musim haji? " Ia menjawab, "Mungkin ya dan
mungkin juga tidak." Ia berkata lagi, "Apakah engkau mau
mengantarkan suratku suatu saat nanti?" Ia menjawab, "ya." Maka
orang Bani Hasyim itu pun menulis, lalu ia berkata, "Bila engkau
mendatangi musim haji, maka berserulah, 'Lf/ahai suku euraisy.' Bila
mereka menyahutmu, maka berserulah, 'Wahai keluarga Bani
Hasyim.' Bila mereka menyahutmu maka tanyaknnlah Abu Thalib,
lalu beritahukan kepadanya bahwa Fulan telah membunuhku karena
tali. Kemudian orang sewaan itu meninggal. Ketikn penyewqnya
datang ke Madinah, Abu Thalib mendatanginya lalu bertanya, ,Apa

yang terjadi pada teman kami?" Ia menjawab, "Ia sakit, lalu aku
mengurusnya hingga menguburkannya." Abu Thalib berkata,
"Engkau baik sekali." Selang beberapa waktu, orang yaman yang
mendapat wasiat itu mendatangi musim haji, lalu ia berseru, ,,Wahai

suku Quraisy." Mereka menyahut, "Ini suku euraisy."Lalu ia berseru
lagi, "Wahai keluarga Bani Hasyim." Mereka menyahut, ,,Ini

keluarga Bani Hasyim." Ia berkata lagi, "Mana Abu Thatib?',
Mereka menjawab, "Ini Abu Thalib." Lalu ia berkata, ,,Fulan 

telah
memintaku agar menyampai surat kepadamu, bahwa si fulan telah
membunuhnya karena tali." setelah itu, Abu Thatib mendatanginya
(yaloi penyewa) lalu berkata, "Tetapknn satu dari tiga pilihan yang
kami ajukan: Bila mau engkau menebus dengan seratus ekor unta
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yang berarti engknu mengakui telah membunuh teman kami. Bila mau

lima puluh orang dari kaummu bersumpah bahwa engknu tidak

membunuhnya. Bila menolak, maka knmi akan membunuhmu

knrenanya." Lalu orang itu mendatangi kaumnya, maka mereka pun

berkata, "Kami akan bersumpah." Kemudian seorang wanita dari

Bani Hasyiml3 yang menjadi istri salah seorang merekata.-1dari lima

puluh orang itu) dan telah melahirkan anak darinyal5, berkata,

"wahai Abu Thalib, alat harap engkau melepaskan anakku ini dengan

seorang laki-laki dari antara yang lima puluh itu, dan janganlah

engkau menahannya sehingga termasuk dalam sumpah tersebut."

Maka Abu Thalib memenuhinya. Kemudian salah seorang dari

merekn mendatanginya lalu berkata, "Wahai Abu Thalib, engkau

menginginkan lima puluh orang untuk bersumpah sebagai pengganti

seratus ekor unta, sehingga setiap orang menanggung dua ekor unta.

Ini dua ekor unta, terimalah dariku, dan jangan memasukkan

sumpahku dalam prosesi persumpahan itu." Maka Abu Thalib

menerimanya. Kemudian datanglah empat puluh delapan orang lalu

semuanya bersumpah. Selanjutnya lbnu Abbas mengatakan, "Demi

Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya. Tidaklah berlalu satu tahun

sejak peristiwa itu, kecuali yang empat puluh delapan orang itu

semuanya mati."
Sabda beliau (Katian mau bersumpah dan kulian berhak

mendapatkan pembunuh saudara kalian, atuu darah teman kalian?)

menunjukkan disyariatkannya qasamah. Demikian pendapat

mayoritas sahabat, tabi'in dan ulama lainnya. Abdurrazaq, Ibnu Abi

Syaibah dan Al Baihaqi mengeluarkan riwayat dari Asy-Sya'bi:

Bahwa seseorang terbunuh ditemukan antara suku Wadi'ah dan suku

Syakir, lalu Umar bin Khaththab memerintahkan mereka untuk

mengukur letaknya, lalu didapati bahwa letaknya lebih dekat kepada

suku wadi'ah, kemudian umar memerintahkan lima puluh orang dari

t3 Yaitu Zatnab binti 'Alqamah (saudarinya yang terbunuh).

'a Yaitu Abdul Uzza bin Abu Qais Al Amiri.
,, Na*a anaknya adalah Huwathib, namun kemungkinan yang dilahirkan dari

suami tersebut adalah selain Huwathib.
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mereka untuk bersumpah, yang mana masing-masing bersumpah,
"Aku tidak membunuhnya dan aku tidak mengetahui siapa
pembunuhnya." Kemudian mereka dikenai diyat, maka mereka
berkata, "Wahai Amirul Mukminin. Sumpah kami tidak menahan
harta kami, dan harta kami tidak menahan sumpah kami.,, Umar
berkata, "Itulah yang benar." Malik, Asy-Syaf i, Abdurrazaq dan Al
Baihaqi mengeluarkan riwayat dari Sulaiman bin yasar dan Arak bin
Malik: Bahwa seorang laki-laki dari Bani Sa'd bin Laits melarikan
seekor kuda, lalu kuda itu menginjak jari seorang laki-laki dari
Juhainah sehingga menyebabkannya meninggal. Lalu Umar berkata
kepada kelompok yang diduga membunuhnya, "Maukah kalian
bersumpah lima puluh bahwa ia tidak mati karena hal tersebut?"
Mereka menolak. Lalu umar bekata kepada kelompok lainnya (yakni
kelompok yang menduga dan menuntut), "Bersumpahlah kalian."
Namun mereka pun menolak. Maka umar menetapkan setengah diyat
kepada suku Sa'd.

Sabda beliau (lalu diserahkan tali pengikatnya), yakni tali
pengikat untuk menggiring. Hal ini dijadikan dalil oleh mereka yang
berpendapat bahwa di dalam qasamah diberlakukan qishash.
Demikian pendapat Az-Zuhi, Rabi'ah, Abu Az-Zanad, Malik, Al-
Laits, Al Auza'i, Asy-Syaf i dalam salah satu riwayatnya, Ahmad,
Ishaq, Abu Tsaur, Daud dan mayoritas ulama Hijaz. Sabda beliau,
"Maukah lima puluh orang di antara kalian bersumpah terhadap
seseorang dari mereka, lalu diserahkan tali pengikatnya?" dijadikan
dalil oleh Ahmad dan Malik dalam pendapatnyayangmasyhur, bahwa
qasamah itu ditujukan pada satu orang yang diduga kuat. Jumhur
mengatakan, "Disyaratkan pada orang tertentu, baik satu orang
maupun lebih." Mereka berbeda pendapat, apakah yang nantinya akan
dihukum bunuh hanya satu orang tertentu atau semua yang
dimasukkan dalam kelompok yang diduga? Jika hanya satu orang,
maka yang wajib diberlakukan adalah qishash pembunuhan disengaja,
sedangkan pembunuhan tidak disengaja adalah diyat. Lalu apa
landasan qasamah? Dikatakan: Karena tidak ada bukti pada orang
yang diduga, dan tidak ada saksi yang menguatkan dugaan, maka hal
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ini hanya berupa dugaan kuat, karena biasanya dugaan kuat itu
melahirkan benarnya tuduhan, di antara bentuknya: Korban didapati di
suatu tempat yang terisolasi, sehingga, walaupun ada orang lain selain
warganya yang masuk ke situ, tapi korban itu diketahui ada
permusuhan dengan warga tersebut, sebagaimana pada kisatr Khaibar.
Bentuk lainnya: Korban didapati di suatu tempat netral, namun berada
di dekat orang bersenjata yang masih berlumuran darah, dan tidak ada
orang lain di situ selainnya. Bentuk lainnya: Korban ditemukan di
tengah kerumunan orang di pasar atau lainnla. Bentuk lainnya: Para
saksinya berupa wanita dan anak-anak yang sulit dinyatakan
kebohongannya. Benhrk lainnya: Korban sempat mengatakan ketika
masih hidup, "Darahku ada pada si fulan." atau "Fulan membunuhku."
Atau ungkapan serupa lainnya. Bentuk lainnya: Para saksi dinilai
bukan orang-orang yang adil, atau saksinya hanya satu orang.
Disebutkan di dalam Al Fatfu: Mereka sepakat tidak wajibnya
qasamah hanya berdasarkan klaim para wali korban, kecuali disertai
dengan dugaan kuat berdasarkan analisa yang logis.

Sabda beliau (Pembaktian adalah kewajiban pengklaim
(penuntut), sedangkon sumpah adalah kewojiban pengingkar (yakni
tertuduh yang tidok mengakui tuduhan), kecuali dalam qasamah).
Hadits ini menunjukkan batrwa hukunn-hukurn qasamah berbeda
dengan hukum-hukum lainnya yang berkaitan dengan kewajiban
menunjukkan bukti bagr yang mengklaim dan sumpah bagi yang
mengingkari tuduhan.

Disebutkan di dalam Al lkhtiyarar: Al Maimuni mengatakan
dari Imam Ahmad, "4ku beralih kepada qasamah bila ada ceceran
darah, bila ada sebab yang jelas, bila ada permusuhan, dan bila ada
dugaan kuat terhadap tertuduh."

Bab: Apakah Qishash dan Hukuman Lainnya Dilaksanakan Di
Tanah Haram?

,';l;t yi, J,i *t ?a *'Ft # l' 
'J';', tf .,*u ;r v
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3952. Dari Anas M, bahwasanya Nabi sAr{ masuk Makkah pada
tahun penaklukan, sementara kepara beriau mengenakan perindung
kepala. Ketika beliau menanggalkannya, ,"orong laki_laki
mendatanginya lalu berkata, "Ibnu Khathar bergerantungan di tirai
Ka'bah-" Maka beliau bersabda, "Bunuhrah dia-" (Muttafaq .Araih)

,u,uJt e.?u ,k ^);-r,,t, il' 
'€" t, 'ju.g i;t',.ri ,r

y'u3 .,,pt 
k y u* At i,tt'";,* ;:,., xl la
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3953. Dari Abu Hurairah M, ia menuturkan, .,seterai Ailai
memberikan kemenangan atas Makkah kepada Rasur-Nya, beliau
berdiri di hadapan manusia, raru beriau memanjatkan puja dan puji
kepada Allah, lalu bersabda, 'sesungguhnya Ailah tirah menahan
pasukan bergajah (yang hendak) menyerang Ka'bah. Dan kini Allah
telah menguasakan kepada Rasur-Nya dan kaum musrimin, duru itu
tidak pernah dihalalkan bagi seorang pun, namun dihararkan bagiku
sesdat saja dari suatu siang hari. Kemudian tidak akan harar lagiiagi
seorang pun setelahku. "'(Muttafaq .Alaih)

.t 6 a

-/, t c ))l

-as., Jt a'Ar -;";'r- y ; :-*J.jG ,fi ii ,rri.rL
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3954. Dari Abu Syumih nt *i*rr, UoO-oronya ia berkata t 

"poao
Amr bin Sa'id -yang 

mana saat itu mengirim pasukan ke Makkah-,
"Izinkan aku wahai amir untuk menyampaikan kepadamu suatu

perkataan yang pernah disampaiftan oleh Rasulullah SAW sehari

setelah penaklukan Makkah. Alu mendengarnya dengan kedua

telingaku, aku memahaminya dengan hatilu serta melihatnya dengan

kedua mataku ketika beliau menyampaikannya. Beliau memanjatkan

puja dan puji kepada Allah, kemudian beliau bersabda,

'sesungguhnya Mokluh telah diharamknn Allah, bukan diharamkan

oleh manusia. Makn tidak boleh seorang pun yang beriman kepada

Atlah dan hari akhir untuk menumpahknn darah di dalamnya dan

tidak boleh mencabuti pepohonannya. Bila ada seseorang yang

berdalih bahwa Rasulullah SAW telah mendapatkan rukhshah

melqkukannya, maka l<atakanlah kepadanya,'Sesungguhnya Allah

telah mengizinkan kepada Rasul-Nya namun tidak mengizinkan

kepada kalian.' Karena sesungguhnya Allah mengizinkan kepadaku

hanya sesaat dari suatu siang hari, kemudian hari ini haram kembali

seperti kemarin. Oleh sebab itu, hendalcnya yang hadir menyampaiknn

kepada yang tidak hadir."' Kemudian ditanyakan kepada Abu

Syuraih, "Lalu apa yang dikatakan Amr kepadamu?" Ia menjawab,

"Aku lebih mengetahui tentang hal itu daripadamu wahai Abu

Syuraih. Sesungguhnya tanah haram itu tidak melinidungi orang yang

mal<siat, tidak pula orang yang melarikan diri untuk berlindung

dengan membawa hutang darah dan tidak pula orang yang melarikan
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diri untuk berlindung dengan membawa hasil curian. " (Muttafaq
'Alaih)

3955. Dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, "Para saat penaklukan
Maklrnh Rasulullah SAW bersabda, 'sesungguhnya negeri ini haram,
telah diharamknn Allah pada saat Allah menciptakan langit dan bumi,
jadi negeri ini diharamkan oleh pengharaman Allah hingga hari
kiamat. Dan sesungguhnya tidak dihatalkan bagi seorang pun
peperangan di dalamnya sebelumku, dan tidak pula dihalalkan bagiku
lrecaali sesaat dari suatu siang hari. Maka, negeri ini haram dengan
pengaharaman Allah hingga hari kiamat. "'(Muttafaq ,Alaih)

u e yt * utlt ,et i\,Ss W dt-of ;* / l' * f
(ci',tb .*Gtt J'ru.|p'ri ,y.G'* ,p'ri ,9-4t e,F

3956. Dari Abdullah bin Amr, bahwasanya Nabi SAW bersabda,
"Sesungguhnya manusia yang paling memusuhi Allah 'Azza wa Jalla
adalah yang mengadakan peperangan di tanah haram, atau
membunuh yang bukan pembunuhnya, atau membunuh karena
permusuhan pada masa jahiliyah." (HP.. Ahmad)

,to z, ,.t L ozt o I o z o s7..o)z! €tF ;-p c;t -f q 4s

3957. Ahmad juga meriwayatkan hadits serupa yang bersumber dari
Abu Syuraih Al Khuza'i.

Ibnu Umar mengatakan, "Bila aku mendapati pembunuh Umar
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di tanah haram, maka aku tidak akan membalasnya." (Dituturkan oleh

Ahmad dalam riwayat Al Atsram)

Ibnu Abbas mengatakan tentang seseorang yang melakukan

pelanggaran lalu melarikan diri ke tanah haram, "Diberlakukan

hukuman padanya ketika ia keluar dari tanah haram." (Dituturkan oleh

Ahmad dalam riwayat Al Atsram)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Malik dan Asy-

Syaf i berpendapat bahwa tanah haram tidak menglralangi

pelaksanaan hukuman yang wajib dilaksanakan, dan tidak

menyebabkan ditangguhkannya hukuman dari waktu yang semestinya

Jumhur pendapat, bahwa tidak halal bagi seorang pun menumpahkan

darah di tanah haram dan tidak pula melaksanakan suatu huktrman

kecuali setelah orang yang hendak dihukumnya itu keluar dari tanah

haram. Ahmad meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa ia mengatakan,
,.Barangsiapa mencuri atau membunuh di tanah haram, maka

diberlakukan hukuman padanya di tanah haram."

Bab: Taubatnya Pembunuh dan Ancaman Keras Bagi Pembunuh

;"f 6'J\i:JG W 4tf ;;u it f
(jr; r:.i )l tGit itrrl .,'J't 4

3958. Dari Ibnu Mas'ud, dari Nabi SAll, beliau bersabda, "Yang

pertama trali diperkarakan di antara manusia pada hari kiamat nanti

adalah masalah pertumpahan darah." (HR. Jama'ah kecuali Abu

Daud)

ot-s rl d ik'tr I 'ffi ;ut J'ir',:ii,iu ;;x i, ,r
@L';;X) .',F y',-*'J"sli$1.,t1;,,ry ,S\1li?;l /t &

3959. Dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda,

'Tidakla suatu jiwa dibunuh secara zhalim, kecuali anak pertama
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Adam ihtt menanggung dosanya, karena dialah yang pertama kali
men contohkan pembunuhan. "' (Muttafaq'Alaih)

Fr{n P & oGi J,W ir J'y-tivivi;.}'sri a
'l--;iirjl .$tt;),1 *l ^:*;"*';",€ ii,r g y

., -,,:-(7u utt
3960. Dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda,
'Barangsiapa menolong terhadap pembunuhan seorang mukrnin
walaupun dengan setengah knta, maka kelak ketika berjumpa dengan

Allah 'Azza wa Jalla, alan tertulis di antara kedua matanya 'Putus

asa dari rahmat Allaft. "'(HR. Ahmad dan Ibnu Majah)

tf ii,r ,-;;tk ,j'*-ffi;rr j';1'e :)s a1L ,p

L t,, t-o I
it*JJlr J^>l(JJ

3961. Dari Mu'awiyah, ia mengatakan, "Aku mendengar Rasulullah
SAW bersabda, 'Setiap dosa memungkinkan di ampuni Allah, kecuali
seseorang yang mati dalam keadaan kafir, atau seseorang yang
membunuh orang mulonin dengan sengaja." (HR. Ahmad dan An-
Nasa'i)

Ui.tt et3')r)t dri iy i:l'')t'' "6.i1,

3962. Demikian juga yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari hadits
Abu Darda.

9q+t '4-;t; ri1 :@;,r j:- , i$ 'iu -S i:_5,, 'o- 

_i e
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3963. oori .ltu nok oi RA, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda,
.Bila dua orang muslim berhadapan dengan pedang (senjata) masing-

masing, lalu salah satunya membunuh yang lainnya' makn yang

membunuh dan yang terbunuh sama-sama masuk neraka.' Lalu

ditanyakan kepada beliau, 'l{ajarlah kalau pembunuh, tapi mengapa

dengan yang terbunuh?' Beliau bersabda, 'Ia juga hendak membunuh

temannya itu- "' (Muttafaq'Alaih)

Jr'r'# at}+ ott :J$ ffiUt * ,,:ge ,Pr 7* *
.'.,,t-i e i:t,eiu ,ir.ti.-'F l+3r1 ,Lf ,L'i 

:..

1i;7i1 .^*ir *U; ,*, -*',t)t(,i;ohr i6
3964. Dari Jundub Al Baiali RA, dari Nabi sAvl/, beliau bersabda,

"Dulu sebelum kalian ada seorang laki-taki yang terluka, lalu ia

merasa tidak tahan (terhadap deritanya), kemudian ia mengambil

pisau lalu memotong tangannya, lalu darahnya terus keluar tidak

henti-hentinya hingga ia mati. Allah Ta'ala berfirman, 'Hamba-Ku ini

telah mendahului-Ku terhadap dirinya. Aku telah mengahramknn

surga atasnya. "'(HR.Al Bukari dan Muslim)
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berada di tangannya, ia akan menikam perutnya sendiri di dalam
neraka Jahannam, ia kekal di dalamnya selama-lamanya.
Barangsiapa yang menjatuhkan diri dari gunung sehingga membunuh

dirinya, mala ia akan dijatuhkan ke dalam neraka Jahannam, ia kekal
di dalamnya selama-lamanya. Dan barangsiapa yang membunuh

dirinya dengan racun, maka racunnya itu akan berada di tangannya
yang ia rasalran di dalam neraka Jahannam, ia kekal di dalamnya
s elama-lamanya. "' (Muftafaq'Alaih)

'4 rl'.;-i3i ,1' j;, t G- :Jv ^fi ,,196 );\i q ):gt f
1, # ,t#; #t'en-u"-\Ap €yvt )Ktr)L,
iti qiu ai:'x. lt l?; U'dlGi ,rt,'.*i ,Jw 1}:,r';
i nn-Ui ii1 ,.i,r J;rt1-:i-t;;:Ju .Xk v ,,ffi ir J'y,
ffi ,y ,';* t',& it J?., ,Su rltiui ,ti+i'r:t'rx",!)tiC

it',i, ry i:r;;';i ,e i*Jlr ,fu'oi',):t'q*'ry
lr{L"rt)

3966. Dari Al Miqdad bin At Aswad M, ia mengatakan, "Wahai
Rasulullah, bagaimana menurutmu bila aku berjumpa dengan
seorang kafir lalu ia menyerangku dan menebas salah satu tanganlat
dengan pedang sehingga putus, kemudian setelah itu ia melarikan diri
dariku hingga terpojok ke sebuah pohon lalu ia mengatakan, 'Aku
pasrah kepada Allah (yahi masuk klam).' Apa boleh aku
membunuhnya wahai Rasulullah, setelah ia mengucapknn seperti
itu?' Rasulullah SAW menjawab, 'Janganlah engkau membunuhnya.'
Aku katakan lagi, 'lYahai Rasulullah, ia telah memotong tanganku,
kemudian ia mengucapknn perkataan itu setelah ia memotongnya, apa
boleh aku membunuhnya?' Rasulullah SAW menjawab, 'Janganlah
engkau membunuhnya. Jika engkau membunuhnya, maka
kedudukanmu sama dengannya sebelum engkau membunuhnya, dan
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engknu sama dengan kedudukannya sebelum ia mengucapkan

kalimatnya itu. "' (Muttafaq'Alaih)

t t2

; Sut 4?a,o1-At dW'Ct;o (i 'iu 4v 4G ;,"
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3967. Dari Jabir RA, ia menuturkan, "Ketikn Nabi sAW hijrah ke

Madinah, lalu hiirah pula kepada beliau Ath-Thufoil bin Amr, dan

seorang laki-laki dari kaumnya turut pula berhijrah bersamanya, tapi

kemudian merekn tidak betah tinggal di Madinah, lalu ia sakit dan

tidak tahan (dengan penyakitnya), lalu ia mengambil mata anak

panah kemudian memotong persendian jarinya sehingga tangannya

mengeluarknn darahnya hingga akhirnya meninggal. Kemudian Ath-

rhufait bin Amr mimpi bertemu dengannya, ia melihatnya dalam

keadaan baik, dan ia melihatnya tangannya terbungkus, lalu Ath-

rhufait bertanya, 'Apa yang dilahtknn Rabbmu kepadamu?' Ia

meila*ab, 'Ia telah mengampuniku karena hijrahku kepada Nabi-Nya

sAW.' Ath-Thufail bertanya lagi, 'Mengapa aku melihatmu

membungkus tanganmu?' Ia menjawab, 'Dil<ntakan kepadaku, 'Kami

tidak akan memperbaiki apa yang telah engkau rusakknn sendiri.'

Latu Ath-Thufail menceritaknn hal itu kepada Rasulullah SAW, makt

Rasulullah SAW bersabda, 'Ya Altah, berilah maaf untuk kedua

tangannya. "'(HR. Ahmad dan Muslim)
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3968. Dari ubadah bin Ash-shamit M, bahwa Rasurullah sAllt
bersabda 

-sementara 
di sekitar beliau ada sejumlah sahabatnya-,

"Berbai'atlah kepadalru bahwa kalian tidak akan mempersekutukan
Allah dengan sesuatu pun, tidak aknn mencuri, tidak akan berzina,
tidak aknn membunuh anak-anak kalian, tidak akan menyampaikan
kebohongan tentang apa yang dilala*an oleh tangan dan kaki kalian
dan tidak aknn bermal<siat dalam kebaikan. Barangsiapa di antara
kalian memenuhinya, maka pahalanya di sisi Allah, dan barangsiapa
yang melanggar sesuatu dari itu, lalu di dunia ia akan mendapat
sil<saan maka itu adalah tebusannya, dan barangsiapa yang
melanggar sesuatu dari itu lalu Allah menutupinya, maka
perhitungannya terserah pada Allah, bila mau Ia mengampuninya,
dan bila mau Ia akan menyiksanya." Maka kami pun berbai'at
terhadap hal-hal tersebut. (Muttafaq 'Alaih)

dL i;b };u yt ii,' i?'4t oAt ri* y, ,p"€,
3969. rufu* bfazhfairrnya iir"fu,t*, ,,dan tidak akan membunuh

jiwa yang telah diharamkan Allah membunuhnya kecuali dengan
haqnya." (Muttafaq'Alaih)
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3970. Dari Abu Sa'id M, bahwa Nabi SAW b"rrobdo, "Pada'ro*on

dahulu sebelum kalian, ada seseorang yang telah membunuh sembilan

puluh sembilan (99) orang, kemudian ia mencari-cari orang yang

paling 'alim di negeri itu, lalu ia pun ditunjukkan kepada seorang

pendeta, lrcmudian ia pun menceritakan bahwa ia telah membunuh

sembilan puluh sembilan orang, apakah masih bisa diterima

taubatnya? Pendeta itu mengataknn bahwa taubatnya tidak akan

diterima. Lantas orang itu pun membunuh si pendeta tadi, maka

genaplah sudah orang yang dibunuhnya menjadi serqtus (100) orang.

Ia kemudian mencari-cari lagi orang yang paling alim di negeri itu,

lalu ia pun ditunjukkan kepada seseorang yang sangat alim, kemudian
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ia menceritalan bahwa ia telah membunuh seratus orang, apaknh
taubatnya bisa diterima? orang yang sangat alim itu menjawab, 'ya,
bisa, siapa yang akan menghalanginya untuk bertaubat. pergilah ke
daerah anu di sana, karena penduduk daerah di sana itu semuanya
menyembah Allah ra'ala, lalu sembahlah Allah bersama mereka dan
jangan kembali ke negerimu, karena negerimu itu adalah negeri yang
buruk-' Lalu orang itu pun berangkat, ketika terah menempuh
setengah perjalanan, maut menjemputnya. Kemudian malaikat rahmat
dan malaikat adzab memperebutkannya. Malaikat rahmat berkata, 'Ia
datang untuk bertaubat kepada Allah ra'ara dengan sepenuh
hatinya.' Malaikat adzab berkata, 'Tapi ia belum melakukan kebaikan
sama sekali.' Lalu datang malaikat lain dalam wujud manusia, lalu
kedua malaikat itu menjadikannya sebagai hakim, maka berkatalah
malaiknt yang berwujud manusia itu, 'ukurrah oleh kalian jarak
kedua daerah itu (daerah yang ditinggarkannya dan daerah yang
ditujuhnya). Itulah ketentuan nasibnya.' Mereka pun mengularnya,
dan ternyata daerah yang dituju itulah yang lebih dekat, maka orang
tersebut pun diambil oleh malaiknt rahmat.', (Muttafaq .Alaih)

,4--'*'ri " -A € W :t J';', Ei : eL\i U ar.r, V
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3971. Dari LYatsilah bin Al Asqa', ia menuturkan, "Kami mengha'dap
kepada Rasulullah sAW (untuk menanyakan) tentang teman kami
yang telah diganjar dengan neraka karena pembunuhan, maka beliau
bersabda, "Merdekakanlah (budak) atas namanya, maka Allah akan
membebaskan setiap anggotanya dari api neraka clengan setiap
anggota (dari budak itu)." (HR. Ahmad dan Abu Daud)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Sabda beliau
(Yang pertama kali diperkarakan di antara manusia pada hari
kiamat nanti adalah masarah pertumpahan darah) menunjukkan
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besarnya dosa pembunuhan, karena permulaan itu menunjukkan

pentingnya masalah tersebut.

Sabda beliau (maka yang membunuh dan yang terbunuh

sama-sama masuk neraka), disebutkan di dalam Al Fatfu: Makna

'sama-sama masuk nerakn' adalah bahwa keduanya berhak masuk

neraka, namun perkara mereka terserah kehendak Allah Ta'ala, bila

Allah berkehendak maka mengadzab keduanya lalu mengeluarkan

mereka dari neraka sebagaimana para muwahhid lainnya, dan bila

berhendak Allah pun bisa memaafkan. Ini tidak bisa dijadikan oleh

golongan Khawanj dan segolongan Mu'tazilah yang menyatakan

bahwa pelaku kemaksiatan akan kekal di dalam neraka. Hadits ini

dijadikan dalil oleh mereka yang berpendapat bahwa pembunuhan

tidak termasuk fitnah (huru-hara), yaitu mereka yang tidak ikut serta

berperang bersama Ali. Sementara mayoritas sahabat dan tabi'in
berpendapat wajibnya menolong kebenaran dan melawan kaum

pemberontak. Ahlus Sunnah berpendapat wajibnya mencegah

pembunuhan terhadap seorang sahabat karena suatu sebab yang terjadi

di antara mereka walaupun diketahui mana yang benar di antara

mereka, karena sesungguhnya mereka tidak akan berperang kecuali

berdasarkan ijtihad, dan Allah telah memaafkan yang keliru dalam

berijtihad.
Hadits Jundub Al Bajali dan hadits Abu Hurairah

menunjukkan bahwa orang yang bunuh diri akan kekal selama-

lamanya di dalam neraka. Jadi keumuman hadits yang meneybabkan

bahwa kaum muwahhidin yffiry berdosa nantinya akan dikeluarkan

dari neraka, dikhususkan dengan hadits ini dan yang semakna

dengannya, yaitu dikecualikan mereka yang disebutkan dalam

pengecualian. Konteks hadits Jabir menyelisi kedua hadits tadi, karena

orang yang memotong persendian jarinya dengan mata panah lalu

meninggal karena itu, diberitakan bahwa setelah kematiannya itu
Allah mengampuninya, dan Nabi SAW pun tidak mengingkari hal itu,

bahkan beliau mendoakannya. Pemaduan kedua rwiayat ini, bahwa

orang tersebut tidak bermaksud bunuh diri. Saya katakan: Madzhab

Ahlus Sunnah mempunyai dalil yang menguatkannya, yaitu firman
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Allah Ta'ala, "sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa
mempersekutukan (sesuatu) dengan Dia, dan Dia mengampuni dosa
yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendaki-Nya." (es.
An-Nisaa' (4): 48, 116).

Sabda beliau (dan barangsiapa yang melanggor sesuatu dari
itu, lalu di dunia ia ahan mendapat siksaan maka itu adalah
tebusannya)- Al Qadhi Iyadh mengatakan, "Mayoritas ulama
berpendapat, bahwa hukuman di dunia adalah tebusan kesalahan.',

Sabda beliau (dan barangsiapa yang melanggar sesuatu dari
itu lalu Allah menutupinya, maka perhitungannya terserah pada
Allah, bilo mau ra mengampuninya, dan bila mau Ia akan
menyiksanya). Al Maziri mengatakan, "lni merupakan bantahan
terhadap faham Khawarij yang menganggap gugumya dosa dan juga
sebagai bantahan terhadap golongan Mu'tazlah yang menganggap
pastinya adzab bagi orang fasik bila meninggal sebelum bertaubat.
Karena Nabi SAW telah memberitahu, bahwa semua itu tergantung
kehendak Allah.

Sabda beliau (pergilah ke daerah anu di sana, karena
penduduk daerah di sana itu semuanya menyembah Allah Ta'ala,
lalu semhahlah Allah bersama mereka dan jangan kemboli ke
negerimu, karena negerimu itu adalah negeri yang buruk). ulama
mengatakan, "Hadits ini mengandung anjuran, agar orang yang
bertaubat meninggalkan tempat-tempat dimana ia melakukan dosa dan
berpindah ke tempat orang-orang yang bisa memberikan pertolongan
untuk membantunya meninggalkan kemaksiatan itu. Juga
menunjukkan anjuran untuk bergaul dengan orang-orang shalih, ahli
kebaikan dan ahli ibadah." Hadits ini menunjukkan diterima taubat
orang yang membunuh dengan sengaja.

Mukhtashar Nailul Authar 
- Sg



BAB-BAB DIYAT (DENDA TINDAK KEJAHATAN)

Bab: Diyat Pembunuhan, Diyat Menghilangkan Anggota Tubuh,
dan Diyat Menghilangkan Fungsi Anggota Tubuh

',c1.4'e ,. o/ o7o, .. c c2 c trz I c cr.. 1r.
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3972. Dari Abu Bakar bin Muhammad bin n*i Un Hazm, dari
ayahnya, dari kakeknya, bahwasanya Rasulullah SAW mengirim surat
kepada penduduk Yaman, yang mana di antara isinya: "Barangsiapa

membunuh seorang mulonin tanpa kesalahan yang jelas, maka ia
dihulrum mati karenanya, kecuali apabila para wali korban
merelakan; Bahwa kejahtan terhadap jiwa diyatnya adalah seratus

ekor unta; kejahatan terhadap hidung bila menghilangkan semua

bagiannya maka diyatnya penuh; kejahatan terhadap lidah maka

diyatnya penuh; kejahatan terhadap dua buah pelir makn diyatnya
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penuh; kejahatan terhadap kemaluan maka diyatnya penuh; kejahatan
terhadap tulang punggung maka diyatnya penuh; kejahatan terhadap
kedua belah mata maka diyatnya penuh; kejahatan terhadap sebelah
kaki maka diyatnya setengah; kejahatan yang menyebabkan luka yang
tembus hingga fulit otak diyatnya sepertiga; kejahatan yang
menyebabkan luka yang menembus hingga pengkal kepala atau
pangkal perut maka diyatnya sepertiga, kejahatan yang menyebabkan
lula yang memindahkan tulang dari tempat asalnya diyatnya lima
belas ekor unta; kejahatan terhadap setiap jari tangan atau kaki
diyatnya sepuluh ekor unta; kejahatan terhadap gigi diyatnya lima
ekor unta; kejahatan yang menyebabkan luka yang memperlihatkan
tulang diyatnya lima ekor unta; bahwa laki-laki yang membunuh
wanita dihukum mati karenanya; dan terhadap para pemilik emas
diyatnya dibayar dengan seribu dinar." (HR. An-Nasa'i, dan ia
mengatakan, "Hadits ini diriwayatkan juga oleh Yunus dari Az-Zuhi
secara mursal.")
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3973. Dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya,
bahwasanya Rasulullah sAW memutuskan diyat kejahtan terhadap
hidung yang menghilangkan semua bagiannya adalah diyat penuh,
dan bila hanya terpotong ujungnya maka diyatnya setengah. Beriau
juga memutuskan diyat kejahatan terhadap sebelah mata, yaitu
setengah diyat. Diyat kejahatan terhadap sebelah tangan adalah
setengah diyat. Diyat kejahatan terhadap sebelah kaki adalah
setengah diyat. Diyat kejahatan yang menyebabkan luka yang tembus
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hingga laiit otak diyatnya sepertiga. Dan diyat kejahatan yang
menyebabkan luka yang memindahknn tulang dari tempat asalnya
diyatnya lima belas ekor unta. " (HR. Ahmad. Diriwayatkan juga
oleh Abu Daud dan Ibnu Majah namun tidak menyebutkan
tentang mata dan luka yang memindahkan tulang dari tempat
asalnya)

du_ .cry oJ^J o. _, 
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3974. Dari lbnu Abbas RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Ini dan
ini (diyatnya) sama." Yal<ni jari kelingking dan ibu jarr. (HR. Jama'ah
kecuali Muslim)
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3975. Dalam riwayat lainnya disebutkan: Beliau-b2rsabda, "irr*
jari-jari tangan dan jari-jari kaki adalah sama, yaitu sepuluh ekor
unta untuk tiap-tiap jari." (HR. At-Tirmidzi, dan ia menilainya
shahih)
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-o"))rr!4t 63-- ir:"tri ,Js w ,1t ,:i r!#, ,yG ;t *
4/

z z t o.. . t , o tl t . , i , ,
(o.-1, ;rl-2 :-gl: 32|r ol1) .cl3-,

3976. Dari lbnu Abbas RA, bahwasanya Nabi SAW bersabda,
"(Diyat) gigi 

-selain 
gigi seri dan gigi geraham- adalah sama."

(HR. Abu Daud dan Ibnu Majah)

,*.cl;tri €,p W Ut'oi,^# 
"A;z\i ;';'cj,r

I ..a,2 zt.z o.G. t.o1t.. o

(Gfr(s itr't'ri1t L;i ;Li .b)t 4 ;*
3977. Dari Abu Musa Al Asy'ari M, bahwasanya Nabi SAIY
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memutuskan (diyat) untuk jari-jari yang sepuluh adalah dengan
sepuluh ekor unta. (HR. Ahmad, Abu Daud dan An-Nasa,i)

t

s-:w i, ,s';:, Jv :JG ,L 7 ,+.i * *J,.i i. :* J(q+n.:, U )* f

s,Lr\it,Fr)i 4"p,tk ,t;,b.li d'X" yI ,y
',su-jt 

Yt i:;ir ',611 .it; i.rl'r- dG; oe\ir,lt?
v\,tr

<Lult,tt'a
3978- Dari Amr bin syu'aib, dari ayahnya, dari kakelorya, ia berkata,
"Rasulullah sAW bersabda, '(Diyat) untuk setiap jari adalah sepuluh
ekor unta dan setiap gigi adalah lima ekor unta. (Diyat untuk) semua
jari adalah sama, dan (diyat untuk) semua gigi adalah sama."'(HR.
Imam yang lima kecuali At-Tirmidzi)

1*;Jlt',r:r> .,j\i i'*
3g7g. Dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, a*i folioryo, bahwa
Nabi sAW bersabda, "(Diyat untuk) ruka yang memperlihatkan tulang
adalah lima ekoi unta." (HR. Imam yang lima)

e ,-;; ffi 1' J';:rLi ,,:* f ,+i'c,; ,#, o :* ,f
6y,J>,Ht it e: ,W: ,t :.* 6,14t3';if^lr't_,.rat ,/t
;t";> .a: J;*i?,\,t;:pt,;i g.r'.tg> -i,..#

&.fr'
3980. Dai Amr bin syu'aib, dari ayahnya, dari kakelorya,
bohwasanya Rasulullah sAW memutuskan: (Diyat untuk) mata yang
buta namun bentulorya utuh, bila tertusuk maka diyatnya adalah
sepertiganya- (Diyat untuk) tangan yang lumpuh bila terpotong
adalah sepertiga diyatnya. Dan (diyat untuk) gigi yang hitam bila

C/ C /)ff
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tanggal adalah sepertiga diyatnya. " (HR.An-Nasa'i)

qfur ei rirt<l.J ;ifur 'a;;:ilt,';lr 
, ;, , # :L;it; "t1:',

3e8r. *' ;"rl ;t" ;;.- urluri*, i;"*:'lu,r,ou;"*,,1;*
(diyat) untuk mata yang tetap seperti semula namun menghilangkan

p englihatannya, maka diyatnya adalah s ep ertiganya. "

'U-'Jii )L1 a? hr'€ e fr ,,-.,,tioiir i ; *
?,1'€'Jb ';.'.r3i i?i) .?(.: e'\,fu't LK) i7',

(i$r rj, *.\ ortl.jit Oi
Dari (Jmar bin Khaththab, bahwasanya io *"*utu;;";.;" oron'r

yang memukul orang lain, lalu orang yang dipukul kehilangan

pendengaran, penglihatan, kemampuan sel<sualitas dan akalnya,

maka orang yang memukulnya harus membayar empat diyat.

(Disebutkan oleh Ahmad bin Hanbal pada riwayat Abu Al Harits dan

anaknya, Abdullah)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Sabda beliau

(Bahwa kejahtan terhadap iiwa diyatnya adalah seratus ekot unta).

Kesimpulan dari jenis diyat ini menunjukkan bahwa hukum asalnya

adalah wajib sebagaimana dikemukakan oleh Asy-Syafi'i dan Al

Qasim bin Ibrahim, yang keduanya mengatakan, "Jenis-jenis lainnya

adalah tergantung jalan damai yang disepakati, bukan ketetapan

syari'i." Abu Hanifah, Zafar dan Asy-Syaf i dalam salah satu

pendapatnya mengatakan, "Disebutkannya diyat berupa unta adalah

sebagai patokan, dan bisa dibayar dengan uang yang senilai, karena

keduanya bisa menjadi ukuran untuk anggota tubuh yang rusak. Selain

keduanya juga boleh berdasarkan jalan damai yang disepakati."

Segolongan ahli ilmu berpendapat, bahwa diyat dengan unta sebanyak

seratus ekor, diyat dengan sapi sebanyak dua ratus ekor, diyat dengan

kambing sebanyak dua ribu ekor dan diyat dengan emas sebanyak
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seribu mitsqal (4,25 kg. emas). Mereka berbeda pendapat mengenai
diyat yang dibayar dengan perak, mengenai hal ini, Al Hadi dan Al
Muayyid Billah berpendapat bahwa jumlahnya adalah sepuluh ribu
dirham, sedangkan Malik dan Asy-Syaf i dalam salah satu
pendapatnya menyebutkan bahwa jumlahnya adalah dua belas ribu
dirham, sementara Zaid bin Ali dan An-Nashir mengatakan, 'oAtau

dua ratus stel pakaian." yakni kain dan sorban atau gamis dan celana.

Ucapan perawi (dan terhadap para pemilik emas diyatnya
dibayar dengan seribu dinar) menunjukkan bahwa pembayaran
dengan emas termasuk diyat yang disyariatkan.

Ucapan perawi mengenai keputusan Umar (maka orang yang
memukalnya harus membayar empat diyat) menunjukkan bahwa
pada setiap kerusakan dari hal-hal tersebut dikenai satu diyat,
demikian menurut pendapat mereka yang menjadikan pendapat para
sahabat sebagai landasan hukum. Penulis Al Bafur pun telah berdalih
dengan atsar ini dan mengklaim bahwa tidak ada seorang sahabat pun
yang mengingkari keputusan Umar ini, sehingga dianggap sebagai
ijma' para sahabat. Al Hafizh Ibnu Hajar di dalam At-Talkhish
menyebutkan: Disebutkan di dalam hadits Mu'adz, bahwa ada diyat
untuk tindak kejahatan yang menghilangkan pendengaran. Pensyarah
mengatakan: Kesimpulannya, bahwa ada nash-nash yang
menunjukkan wajibnya diyat terhadap kejahtan yang menyebabkan
tidak berfungsinya panca indra, dan untuk yang tidak ada nashnya
maka dikiaskan pada nash yang ada. Al Baihaqi mengeluarkan riwayat
dai Zaid bin Aslam, "Bahwa sunnah telah diberlakukan dalam segala
sesuafu yang berkenaan dengan manusia, --dan seterusnya, hingga ia
menyebutkan- pada kejahatan yang menyebabkan kerusakan lidah
ada diyatnya, dan pada kejahtan yang menyebabkan hilangnya suara
ada diyatnya." Muhammad bin Mashur meriwayatkan dengan
isnadnya: "Dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, dari kakeknya,
dari Ali, bahwasanya ia menetapkan diyat bagi orang yang memukul
orang lain sehingga mengakibatkan tidak berfungsinya saluran
kencing."
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Bab: Diyat Ahti Dzimmah

a 6. "a ,/ c, ,1o, czt- c c/ c.

,,Jl dr 1o,f ,y.., f c# /. )f I
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3982. Dari Amr bin Syt'aib, dari ayahnya, dari kakelorya,

bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Diyat orang knfir adalah separuh

dari diyat orangmuslim." (HR. Ahmad, An-Nasa'i dan At-Tirmidzi)

3983. Dalam lzfazh lainnya disebutkan: "Beliau memutusknn, bahwa

diyat kedua kaum ahli kitab adalah setelah diyat kaum muslimin.

Yaitu kaum yahudi dan kaum nashrani. " (HR. Ahmad, An-Nasa'i dan

Ibnu Majah)

,i :6', iY* # l' )';, * ,b i.ut y'utr ,!2'e)
,i*:it :-) q ii.\ i,'; 7qt ,bi u-', ,f ,) Ji\ '^i.G

tr yf :JG' c*" ?6 ,:;L';:\L,r J; uk ui or< i,ls

3984. Dalam riwayat lainnya disebutkan, "Nilai diyatl6 pada masa

Rasulullah SAW adalah delapan ratus dinar atau delapan ratus ribu

tu Yakni nilai unta sebagai standar awal diyat.
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dirham, dan diyat ahli kitab saat itu adalah setengahnya diyatnya
kaum muslimin." Ia melanjutkan, "Kemudian itu berlanjut hingga
masa khilafah Umar, kemudian ia berdiri menyampaikan khutbah,
'Ketahuilah, bahwa harga unta semakin tinggi.' Kemudian (Jmar

menetapknn (diyat) bagi pemilik emas dengan seribu dinar, bagi
pemilik perak dengan dua belas ribu (dirham) [35,7 kg. perakJ, bagi
pemilik sapi dengan dua ratus ekor sapi, bagi pemilik kambing
dengan dua ribu ekor kambing, dan bagi pemilik pakaian dengan dua
ratus stel pakaian. Umar membiarkan diyat ahli dzimmah seperti
semula, ia tidak meningkntkan diyat tersebut. "" (HR. Abu Daud)

, . o 3,.9 o t-1,jt -)t: qr-4 '# ok ,itt
(a;ilt : U.a, r'D .:ri "'q'H\ 

":\I a*',i

Dari Sa'id bin Al Musayyab, ia menuturkan, "(Jmar menetapkan
diyatnya orang yahudi dan nashrani sebanyak empat ribu dirham,
sedangkan orang majusi delapan ratus." (Diriwayatkan olah Asy-
Syaf i dan Ad-Daraquthni)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Sabda beliau
(Diyat orang kaftr adalah separuh dari diyat orang muslim)
menunjukkan bahwa diyatnya orang kafir dzimmi adalah separuh
diyatnya muslim. Demikian pendapat Malik, sedangkan Asy-Syafi,i
dan An-Nashir berpendapat, bahwa diyatnya orang kafir adalah empat
ribu dirham. Yang lebih tepat adalah berpatokan pada landasan yang
mencakup tambahan, sehingga kaum majusi pun termasuk dalam
kategori yang umum, demikian juga semua orang kafir yang tergolong
ahli dzimmah.

t' u-ar tidak menaikkan nilai diyat bagi ahli dzimmah sebagaimana pada kaum
muslimin, tapi membiarkan seperti semula pada masa Rasulullah SAW. yakni:
Nilai diyat muslim pada masa Rasulullah sAW adalah delapan ratus ribu dirham,
sedangkan diyat ahli dzimmah adalah setengahnya, yaitu empat ratus ribu
dirham. Ketika umar meningkatkan nilai diyat muslim menjadi dua belas ribu
dirhanl ia membiarkan diyat ahli &immah seperti semula ketika pada masa
Rasulullah SAW, yaitu tetap empat ribu dirharrl sehingga seolah-olah menjadi
sepertiga diyatnya muslim.

a, li. o c . o.
r-*Jl '.r J-r-r '.9l)' - L)
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Bab: Diyat wanita Pada Kasus Kejahatan Terhadap Jiwa dan

SelainnYa

,F,W it J'y:iu,iG 1L"* ,+3'* ,'.;3 / lf ,f
|r'. 3t l.rr) .*) 4. fi' *- &,h';t F e :f;t

(Pi'ilt1
3985. Dari Amr bin syt'aib, dari ayahnya, dari kakelorya, ia- berkata,
,,Rasulullah sAW berabda, "Diyatnya wanita sama dengan diyatnya

laki-laki hingga mencapai sepertiga diyatnya." (HR. An-Nasa'i dan

Ad-Daraquthni)

'€ :,-i,At ;; * Jc ,J6fr ,rr*-'1t *',!) i -4 *
,ii e,fr\'qf ,|i!t.rfr)i u P:Jw t;i'rst y\e
. J-,)i'4 d;i : Jui s,>x,ff ,t .,-I,Yi q o"t?

tir"t'p',+,Lt;;i +)iia\f :Jut{i e€ i$'
')-, :lri[' :Ui |lrri ,'* ,Sw t&'nd tQl'o:&b
itr> .ii at(-fut e:'tb7i* '{rJ -9* 'ti'$ ;;z

<vrst ,r.$Y
3986. Dari Rabi'ah bin Abu Abdirrahman, bahwasanya ia

menuturknn, "Aku bertanya kepada Sa'id bin Al Musayyab, 'Berapa

diyat untuk satu jari wanita?' Ia meniawab, 'sepuluh ekor unta.' Aku

bertanya lagi, 'Berapa diyatnya untuk dua iari?' Ia menjawab, 'Dua

puluh ekor unta.' Alfit bertanya lagi, 'Berapa diyatnya untuk tiga

jari?' Ia menjawab, 'Tiga puluh ekar unta-' Aku bertanya lagi,

'Berapa diyatnya untuk empat iari?' Ia menjawab, 'Dua puluh ekor

unta.' Aku berknta, '{Mengapa) ketika semakin besar kejahatan
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terhadapnya dan semakin berat penderitaannya, tapi diyatnya malah
berkurang?' Ia malah balik bertanya, 'Apaknh engkau ini orang
Irak? ^' Aku jawab, 'Bahkan aku ini orang alim yang mencari
kepastian, atau orang jahil yang tengah belajar.' Sa'id berkata, 'Itu
odalah sunnah wahai anak saudaraku."'(Diriwayatkan oleh Malik di
dalam Al Muwaththa')

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Sabda beliau
(Diyatnya wanita sama dengan diyatnya laki-laki hingga mencapai
sepertiga diyatnya) menunjukkan, bahwa ganti rugi wanita sama
dengan ganti rugi laki-laki dalam hal melukai yang mana ganti
ruginya itu tidak mencapai sepertiga diyatnya laki-laki, tapi bila
diyatnya itu mencapai sepertiganya, maka ganti ruginya menjadi
setengah diyatnya laki-laki, hal ini berdasarkan hadits Sa,id bin Al
Musayyab tadi. Demikian pendapat Jumhur dari kalangan ulama
Madinah. Penulis At-Talkhish mengemukakan pendapat dari Asy-
Syaf i, bahwa ia mengatakan, "Malik menyebutkan bahwa itu adalah
sunnah, aku pemah mengikuti pendapatnya, namun di dalam benakku
ada kejanggalan, kemudian aku mengetahui bahwa yang dimaksudnya
itu adalah sunnahnya ulama Madinah, maka aku menarik kembali
pendapatku." Pensyarah mengatakan: Jika yang difatwakan oleh Sa'id
bin Al Musayyab itu dilandasi oleh hadits yang seperti hadits Amr bin
Syu'aib, maka itu tidak mengena, dan bila yang dimaksudnya adalah
sebagai sunnah ulama Madinah, maka fatwa ini tidak bisa dijadikan
argumen, tapi bila benar itu sebagai sunnah Nabi SAW, maka bisa
dijadikan argumen, tapi dengan catatan bahwa fatwa ini tidak mutlak
bisa dijadikan argumen (karena diragukannya maksud sunnah
tersebut), di samping itu, bahwa riwayat yang mursal tidak bisa
dijadikan argumen. Yang lebih utama, bahwa ketetapan berbagai dyat
terhadap wanita adalah seperti ganti rugi laki-laki selama tidak
mencapai sepertiganya, adalah setelah mencapai sepertiganya maka
yang selebihnya itu ditetapkan setengah diyatnya laki-laki.

tt Karena orang Irak dipandang kurang segi keilmuannya di banding orang
Madinah, sehingga argumen mereka seringkali lemah karena kurang mengetahui
landasan pokok, sehingga banyak berpatokan pada akal. Wallahu a,lam.
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Bab: Diyat Janin

ot;)'q i {,;, ,* s,,W ir J'",i, ;; ,iG ,i';:,; o-ri e
:J-4,;a o1 if;r 3y ; .li "ri y1\-*'LL-
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3987. Dari Abu Hurairah, ia berknta, "Rasulullai tn* menetapkan

(diyat) pada ianin seorang wanita dari Bani Lahyan -yang

keguguran-'' d"ogon hamba sahaya, baik laki-laki mapun perempuan'

Kemudian wanita yang diputuskan untuk membayar denda hamba

sahaya itu meninggal, lalu Rasulullah SAW memutusknn bahwa

warisannya menjadi milik anak-analorya dan suaminya, sedangkan

diy atny a menj adi tanggungan' as hab ahnya. " (Muttafaq' Alaih)

3988. Dalam riwayat lainnya disebutkan: Dua wanita dari

Hudzail berkelahi, yang mana salah satunya melempar yang lainnya

dengan batu sehingga membunuhnya dan ianin yang dikandungnya,

lalu lkeluarganya) mengadu kepada Rasulullah SAW, maka beliau

te Yakni seorang wanita memukul wanita lainnya -yang tengah hamil- sehingga

menyebabkan keluarganya janin yang telah dikandungnya dan janin itu

meninggal, lalu wanita yang didenda itu meninggal. Dendanya adalah seorang

budak laki-laki atau seorang budak perernpuan. Karena wanita itu telah

meninggal, maka Nabi SAW memutuskan bahwa warisannya menjadi hak anak-

anaknya dan suaminya, sedangkan dendanya menjadi tanggungan 'ashabahtya.
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memutuskan, bahwa diyat janinnya adalah seorang hamba sahaya,
baik hamba sahaya laki-laki atau hamba sahaya perempuan. Dan
beliau juga memutuskan bahwa diyatnya wanita itu menjadi
tanggungan kerabatnya. (Muttafaq'Alaih)

Ini sebagai dalil, bahwa diyat pembunuhan yang seperti
disengaja menjadi tanggungan kerabat si pembunuh.

JG ,ri?t pJ\'€ err*t'fi ,:;L|;* ,j :;:it *
:. , . , t o , a . tl;.-.; ;r.:\ZJ l-, .!i'ri U ,:a^t W ;i e'i:;1t' ' i,. ,'

@t'614 i.& W 4t'^&'^fl
3989. Dari Al Mughirah bin syu'bah, dari (Jmar, bahwasanya ia
bermusyawarah dengan mereka (para sahabat) mengenai
pengguguran kandungan wanita, maka Al Mughirah berkata, .,Nabi

sAW menetapkan padanya dengan denda berupa hamba sahaya, baik
hamba sahaya laki-laki maupun hamba sahaya perempuan." Lalu
Muhammad bin Maslamah bersal<si bahwa ia pun menyal<sikan Nabi
SAW memutuskan demikian. (Muttafaq .Alaih)

# Ari:irB ar J'-)rj* jb;d: ry 14:_t1,tsj--jt 
,tu-s t .a.At, ;'rt> 'jt, '.:.- , 'r.J;i t1r1 t,.lt;\i

<i.t? : ai*Ar'urr rr."f'*'{,
3990. Dari Al Mughirah bin Syu'bah, ia menuturkaT, ,,Seorang

wanita memukul madunya (istri yang lain dari suaminya) dengan
tiang kemah, sementara wanita (yang dipukur) itu tengah hamil,
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sehingga wanita itu meninggal. Kemudian hal itu diaduknn kepada

Nabi SAW, maka beliau memutuskan bahwa 'ashabah si pembunuh

menanggung diyatnya dan untuk ianinnya didenda berupa seorang

hamba sahaya. Lalu ,ashabahnya berkata, ,,Alal harus membayar

diyatuntukyangtidakpernahmakan,tidakdapatmemuhtl'tidak
dapat berteriak dan tidak menangis ketika dilahirknn, yang seperti itu

seharusnya tidak ada nilainya." Makn Rasulullah sAW bersabda'
,Apalrahinisajaksepertisajalmyaorang-orangArab?'''(tR.

Ahmad, Muslim, Abu Daud dan An-Nasa,i. Diriwayatkan juga oleh

At-Tirmidzi namun tidak menyebutkan tentang keengganan

' ashabahnya dan j awabannYa)

'6'rt 6)L:.b;',1v |Sv -t'JJU i ,F f.'q- {& it *
i t6L:qk Jw ,t--,st fiu:t 

'b ,;e ,?r;t UVt ,ti i:P

3991. Dari Ibnu Abbas -patla kisah Hamal bin Malik-, ia

menuturkan, "Lalu mengakibatkan keluarnya ianin dalam fteadaan

mati, yang mana ianin itu telah tumbuh rambutnya' kemudian wanita

itu meninggal, lalu beliu memutuskan diyat terhadap keluarga

pembunuh. Kemudtan pamannya berkata, 'Wahai Nabiyullah' ia telah

menjatuhkan janin yang telah tumbuh rambutnya.' Lalu ayahnya

*onito yang membunuh berkata, 'Ia bohong, sungguh' demi Allah'

janin itu tiilak menangis (ketika dilahirkan), tidak pernah minum fun

tidak pernah maknn, makn yang seperti itu tidak dinilai.' Maka Nabi

sAW bersabda, 'Apakah ini saialcnya iahiliyah dan peramalannya?

Penuhinya diyat untuk anak itu senilai hamba sahaya."' (HR. Abu

Daud dan An-Nasa'i)
Ini menunjukkan bahwa ayah termasuk kerabat yang ikut
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menanggung diyat.

Ucapan perawi (janin seorang wanita), Al Baj mengatakan,
"Janin adalah yang dikeluarkan oleh wanita dan dikenali sebagai bayi
namun tidak menangis (ketika lahir), baik janin itu laki-laki maupun
perempuan."

Ucapan perawi (dengan hamba sahaya, baik laki-laki maupun
perempuan). Disebutkan di dalam Al Fatfu: Dalam riwayat Ibnu Abi
Ashim disebutkan: "Ia tidak mempunyai budak taki-laki dan tidak
pula budak perempuan." Beliau bersabda, "sepuluh ekor unta." Lalu
keluarganya berkata, "Ia tidak mempunyai apa-apa kecuali bila
dibantu dari shadaqahnya Bani Lahyah. Maka beliau pun
membantunya.

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Asy-Syaf i dan
golongan Al Hadi serta yang lainnya berpendapat, bahwa janin
seorang hamba sahaya adalah sepersepuluh nilai ibunya, sebagaimana
yang diwajibkan pada janin wanita meredeka adalah sepersepuluh
diyat dirinya

Bab: Muslim yang Dibunuh Sesama Muslim Di Medan Perang
Karena Diduga Sebagai Orang Kafir

' .l9.;f' "r"';:r:.5t 
J'-; "Jt-t ,iG g q ip *

,'1i'Ji W it )'r*,r'rt:)G .:jr" ,'il;" \j ,.,,-i UA'L

3992. Dari Mahmud bin Labid, ia berkata, "Ketika berlangsungnya
perang Uhud, sejumlah pedang kaum muslimin menghujani Al yaman

Abu Hudzaifah (yal*ti ayahnya Hudzaifah), karena mereka tidak
mengetahuinya, sehingga mereka membunuhnya, maka Rasulullah
SAW hendak membayarkan diyatnya, namun Hudzaifah
menyodaqohkan diyatnya kepada kaum muslimin. " (HR.Ahmad)
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,f.ei ,f;s ,r3, ,L,;lt ,ai-'.f, 'i ik :'JG ;11 ,l i't';'*
-o----*-t '.--iJ,;ir+'r.ll t'r;?-t* ,yl r'; :dt . ,vtli
lj ,i;; ^i.Li ig,;:u;'31i ,,;r;Arr;su ,{'/t

' 
r:e-,,u, ;,rr1 :: U';1t ;*' ryt")t 7",i'i': €

3gg3. Dari (Jrwah bin Az-zubair, ia menuturknn, "Abu Hudzaifuh -

yaloi Al Yaman- adalah seorang yang sudah tua' ia ditugasi untuk
'berjaga 

di barak bersama kaum wanita ketika perang Uhud' Namun

ia keluar karena mengharapkan syahid, lalu ia muncul dari arah

knum musyrikin, maka kaum muslimin menyerbunya sehingga

menghujaninya dengan pedang merekn, sementara Hudzaifah

berteriak, 'Itu ayahku- Itu ayahku" Namun merekn tidak

mendengarnya karena disibukkan dengan peperangan' hingga

akhirnyi merekn membunuhnya. Kemudian Hudzaifuh berkata,
,semoga Allah mengumpuni kalian, karena Dia adalah Dzat yang

Pahnt Fengasih di antara para pengasih" Kemudian Nabi SAW

memi ay arkan diy atny a - " (Diriwayatkan o I eh Asy- Syafi' i)

Pensyarah Rahimahullah Ta,ala mengatakan: Penulis

Rahimahullah Ta'ala berdalih dengan riwayat tadi mengenai orang

yang dibunuh di medang perang karena diduga sebagai orang kafir

nu** ternyata diketahui bahwa itu adalah seorang muslim. Ibnu

Baththal mengatakan, "Ada perbedaan pendapat mengenai kasus

terbunuhnya umar dan Ali, apakah diyatnya ditanggung oleh baitul

mal atau tidak" Asy-Syah'i mengatakan, 'Dikatakan kepada wali si

terbunuh, 'sebutkan nama orang yang engkau duga dan

bersumpahlah. Jika engkau telah bersumpah maka engkau berhak

terhadap diyat. Namun jika engkau menolak, lalu orang yang diduga

mernbunuh bersumpah menyangkalnya, maka gugurlah tuntutan'"'

Musaddad meriwayatkan di dalam Musnadnya dari jalur Yazid bin
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Madzkur, bahwa seorang laki-laki tergencet karena keramaian pada
hari Jum'at lalu meninggal, lalu Ali RA membayar diyatnya dari
baitul mal kaum muslimin.

Bab: Tentang Lubang Jebakan dan Terbunuh Karena Suatu
Sebab

;\ffi i' J"-7r',#,iC **u';)L * ,;5t i * t
4 ,t'rit-r;,- U."r 'i ,1# *L:u a;.:) fi U 

f ; JL t::13tt ,;^trt

,:qri w.rr:ra & ?\r'l:i,rk,i ,?-r,uiti ,Jr.)LZ
'*t+ q fi|') ;i:- {F,yr'i,.+-":u,Ltri e';t

,a-l-'.lr il, At tr';- u"nt $C o friTLt ,'d,F l" Us U
i'; -|lk ^fu iSt ,S:riu 

^bk ^:-.rtt,a,'nt'-,:*r ,a'rli u?,J v ,L,/.,.Jtt J:tlt ,'ti)'s ,ai_"st aL;.rdu, ,t_rst'ai Gu, ,f)i,,

+ |Ji,et ;.t, lu + ;3 W ott glu,f*,;'oi t\ii
(Ci itrrl .W lnt J'yrl:)CG ,iL;st

3gg4. Dari Hanasy bin Al Mu'tamir, aarf )tf RA, ia *"nrturl*n,
"Rasulullah sAW mengutusku ke yaman. Kemudian kami mencapai
suatu kaum yang telah membuat lubang untuk singa, ketika mereka
sedang (menunggu) demikian, (datanglah singa yang kemudian
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terjebak di dalamnya, kemudian orang-orang melihatnya) lalu salah

seorang terjatuh kemudian berpegangan kepada yang lain, lalu yang

lainnya pun berpegangan kepada yang lainnya, hingga ada empat

orang yang terjatuh ke dalamnya, kemudian semuanya dilukai oleh

singa itu. Lalu seseorang minta diambilkan senjata kemudian

membunuh singa tersebut. Selanjutnya, keempat orang itu pun

meninggal karena luka yang mereka derita. Kemudian para wali

orang pertama mendatangi para wali orang lainnya untuk menuntut,

sehingga akhirnya mereka mengeluarkan senjata untuk saling

berperang, maka setelah itu Ali RA mendatangi mereka lalu berkata,
,Apaknh kalian akan saling berperang padahal Rasulullah sAW

masih hidup? Aku akan memberikan keputusan kepada knlian, jikn

kalian rela mqka itulah keputusannya, tapi jika tidak, maka masing-

masing kalian harus saling menahan diri hingga kalian menemui Nabi

SAW, kemudian beliau memutuskan untuk kalian. Barangsiapa yang

hendak melakukan tindakan di luar keputusan itu, maka ia tidak

berhak melakuknnnya: Kumpulkan diyat dari mereka yang telah

mendatangi lubang itu seperempat diyat, sepertiga diyat, setengah

diyat dan satu diyat penuh. Bagi orang pertama seperempat diyat,

karena telah jatuh korban di atasnya tiga orang, orang kedua

sepertiga diyat, orang ketiga setengahnya, dan orang keempat satu

diyat penuh.' Namun mereka menolak. Kemudian mereka mendatangi

Nabi SAW, saat itu beliau sedang berada di Maqam lbrahim, lalu

merekn menceritakan peristiwa tersebut, maka Rasulullah sAW

membolehkannya. " (HR. Ahmad)

.f#'r':t;"lt fp & t--t:t',pj :a*) Ltil'y;'t| vi'ut;;
3995. Ahmad juga meriwayatkan dengan lafazh lainnya, yang mana di

dalamnya disebutkan: "Ia (Ali) menetapkan diyat terhadap semua

kab il ah y an g b er kump ul ."
Dari Ali bin Rabah Al-Lakhami: Bahwa seorang laki-laki buta"

pada masa khilafah Umar bin Khaththab, menyerukan pada musim

haji dengan berkata, "Wahai orang-orang, aku menjumpai
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kemungkaran, apakah orang buta harus menebus diyat kepada orang

sehat yang bisa melihat dengan normal? Yang mana keduanya sama-

sama terjatuh, dan keduanya sama-sama terluka." Demikian itu karena
orang buta itu dituntun oleh orang yang tidak buta, lalu keduanya
jatuh ke dalam sebuah sumur, lalu orang buta itu jatuh menimpa orang
yang tidak buta itu sehingga akhirnya meninggal. Lalu Umar
menetapkan diyat terhadap orang buta itu untuk orang yang tidak buta
itu. (Diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni)

Disebutkan di dalam sebuah hadits: Bahwa seorang laki-laki
mendatangi beberapa rumah tinggal, lalu meminta diberi minum,
namun mereka pun tidak memberinya minum hingga akhirnya orang
itu meninggal. Kemudian Umar RA menetapkan diyat terhadap

mereka. (Dikemukakan oleh Ahmad dalam riwayat Ibnu Manshur, dan

ia mengatakan, "Aku berpendapat seperti itu.")

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Berdasarkan
keputusan yang ditetapkan oleh Amirul Mukminin dan berdasarkan
keputusan yang diakui oleh Rasulullah SAW, orang-orang berdalih
bahwa diyat untuk kasus yang terjadi di dalam sumur adalah
sebagaimana yang disebutkan di dalam riwayat tadi. Kesimpulannya,
bahwa tindak pidana terhadap orang lain yang dilakukan secara tidak
sengaja, maka dibebankan kepada keluarga si pelaku, sedangkan
tindak pidana yang dilakukan secara sengaja maka ditebus dari harta si
pelaku sendiri.

Disebutkan di dalam Al Mughni: Bila seseorang terjatuh ke
dalam sumur, lalu ada orang lain yang juga terjatuh ke dalamnya
sehingga membunuhnya, maka ia (yang jatuh menimpanya)
bertanggung jawab karena ia telah menyebabkan kematiannya, seperti
halnya bila ia melemparkan batu kepadanya. Kemudian masalahnya
diperjelas, bila ia menjatuhkan dirinya dengan sengaja, yang mana
dengan cara itu biasanya bisa menyebabkan kematian orang yang
tertimpa, maka diberlakukan qishash terhadapnya, dan bila caranya itu
termasuk cara yang biasanya tidak menyebabkan kematian, maka
termasuk kategori seperti disengaja, dan bila itu terjadi karena tidak
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sengaja, maka diyatnya ditanggung oleh keluarganya dengan diyat

yan! airingant<an. Jika orang teaua juga meninggal karena menjatuhi

orang pertama, maka kematiannya tidak diperhitungkan' karena ia

merringgat akibat perbuatannya sendiri' Ali bin Rabah telah

meriwayatkan: 
..Bahwa seorang laki-laki menuntut Seorang buta, lalu

ia terjatuh ke dalam sumur, dan orang buta itu pun terjatuh ke dalam

sumur dan menimpanya sehinga menyebabkan kematiannya'

KemudianUmarmemutuskanbahwaorangbutaituharusmembayar
diyat untuk orang yang tidak buta itu'" lni merupakan pendapat Ibnu

Az-Zubair,Syuraih, Arr-Nukhu'i, Asy-Syaf i dan Ishaq' Jika ada yang

mengatakan, "Orang buta itu tidak bertanggung jawab terhadap

kematian orang y*g tia* buta itu'" Sepintas memang benar' karena

orang yang tidak buta itulah yang menuntunnya ke tempat tersebut

V*g *""y"tabkan mereka terjatuh dan menyebabkannya menjatuhi

iirirvu Karena itulah dirincikan, bila orang yang tidak buta itu

melakukan rya dengan sengaja, maka orang buta itu tidak bertanggung

jawab, dan ini tidak diperselisihkan, bahkan orang yang tidak buta

Itrtui, yang bertanggung jawab terhadap orang buta itu. Jika kejadian

itu bukan penyebab kematiannya, lalu dinyatakan tidak ada tanggung

jawab orang buta terhadap kesengaj aafiflya, tentu akan terjadi beragam

pendapat, kecuali bila terjadi ijma,, maka tidak boleh menyelisihi
'fi*a'. 

Kemungkinan tidak diwajibkannya tanggung jawab terhadap

ienuntun itu karena dua alasan: Pertama, bahwa ia telah memperoleh

izin dari orang buta (untuk menuntunnya) sehingga tidak bertanggung

jawabterhadapkerusatanyangditimbulkarrnya,sebagaimanabilaia
nrembuatkansumrrrditanahnyadenganseizinnyalaluterjadi
keceiakaan dengan sumur itu. Kedua,bahwa ia melakukannya sebagai

wakil berdasarkan perintahnya, maka hal ini serupa dengan membuat

sumurdisuatulahanyangkemudiandimanfaatkanolehkaum
muslimin,makasipembuatsumuritutidakbertanggungjawabatas
kecelakaan Pada sumur tersebut'

Jika seseorang hampir terjatuh ke dalam sumur lalu ra

berpegangan kepada oi*g lain, lalu keduanya jatuh bersamaan' maka

kematianorangpertama(yanghampirjatuhlebihdulu)tidak
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diperhitungkan, karena ia terjatuh akibat perbuatannya sendiri, dan
keluarganya menanggung diyat orang kedua, karena orang kedua ini
terjatuh akibat ditarik oleh orang pertama. Jika orang kedua juga
berpegangan kepada orang ketiga, lalu semuanya mati, maka orang
ketiga tidak menanggung apa-apa, dan keluarga orang kedua
menanggung diyat orang ketiga karena salah satu dari dua alasan
(yang tersebut di atas tadi), yaitu karena ia telah menariknya dan
menjatuhkannya dengan tarikan itu, karena jatuhnya itu ia telah
menghilangkan sebab, sebagaimana orang yang menggali sumur
disertai pencegah.

Bila semuanya mati di dalam sumur (lubang) karena suatu
sebab, misalnya karena ada singa di dalamnya, sementara orang
pertama menarik orang kedua, dan orang kedua menarik orang ketiga,
lalu orang ketiga menarik orang keempat, lalu semuanya dibunuh oleh
singa, maka orang keempat tidak berkewajiban apa-apa, sedangkan
diyatnya menjadi tanggung orang ketiga. Kematian orang pertama
tidak diperhitungkan, sedangkan keluarganya menanggung diyat
orang kedua, dan diyat orang ketiga menjadi tanggungan keluarga
orang kedua. Masalah ini disebut dengan istilah lubang perangkap
(ebakan). Hanasy Ash-Shan'ani telah meriwayatkan: "Bahwa suatu
kaum dari penduduk Yaman membuat lubang jebakan singa, lalu
orang-orang berkerumun di bibir lubang, kemudian salah seorang di
antara mereka hampir terjatuh ke dalamnya, lalu ia berpegangan
kepada orang kedua, lalu orang kedua menarik orang ketiga, dan
orang ketiga menark orang keempat, kemudian mereka semua
dibunuh oleh singa. Kemudian hal ini diadukan kepada Ali RA, maka
Ali berkata, 'Bagi orang pertama seperempat diyat, karena telah jatuh
korban tiga orang orang di atasnya, bagi orang kedua sepertiga diyat,
karena telah jatuh korban dua orang di atasnya, dan bagi orang ketiga
setengah diyat, karena telah jatuh korban satu orang di atasnya,
sedangkan bagi orang keempat satu diyat penuh., Lalu Ali
mengatakan, 'Aku menetapkan diyat kepada semua yang berada di
bibir sumur itu.' Kemudian hal ini diadukan kepada Nabi SAW, maka
beliau pun bersabda, 'Keputusannya adalah seperti yang ia (Ali)
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katakan."' (Diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur). Diceritakan

kepada kami oleh Abu Awwanah dan Abu Al Ahwash, dari Simak bin

Harb, dari Hanasy dengan makna seperti itu.

Bab: Macam-Macam Diyat dan Macam-Macam Umur Unta
untuk Diyat

t)
t -c.,P,Y
.. ti

cOj)

c. a.rft
llz 1t z
4.iri \.b,

(7L'-ii"oy r*ai r,7r1 . if't ii',t i*'),:L t'r)r',
3996. Dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakelcnya,

bahwasanya Nabi SAW memutuskan: "Barangsiapa terbunuh dengan

tidak disengaja, maka diyatnya adalah seratus ekor unta. Tiga puluh

ekor di antaranya berupa bintu makhadh (unta betina yang usianya

memasuki tahun kedua), tiga puluh ekor berupa bintu labun (unta

betina yang usianya memasuki tahun ketiga), tiga puluh ekor berupa

hiqqah (unta betina yang usianya memasuki tahun keempat), dan

sepuluh ekor berupa ibnu labun (unta iantan yang usianya memasuki

tahun ketiga). " (HR. Imam yang lima kecuali At-Tirmidzi)

JG.b,* i * *,,?U y';,,,lv'rl / g;',;lt f
Srf \bAt :-r.'€.,@ .11 J";:r'J$:Jti ,* I 1' Lb f

o t7 , c ' c to ' ' ' z 43

c,J:*J 'd o'j;o'1 cup,l1*7 4 ;t':'-b'1 ,ioiL o'lpj ca;,-
' ' '. o.l'r,

(a--^*Jl ,r:r> J'3! ,"U'4 o\lfo-j

3gg7. Dari Al Haljaj bin Arthah, dari Zaid bin Jubafr, aori Xlriry\iin
Malik Ath-Thaiy, dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, "Rasulullah

SAW bersabda, 'Diyat pembunuhan tidak disengaja adalah dua puluh

ekor hiqqah (unta betina yang usianya memasuki tahun keempat), dua

puluh ekor jadza'ah (unta betina yang usianya memasuki tahun
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kelima), dua puluh ekor bintu makhadh (unta betina yang usianya
memasuki tahun kedua), dua puluh ekor bintu labun (unta betina yang
usianya memasuki tahun ketiga) dan dua puluh ekor ibnu makhadh
(unta jantan yang usianya memasuki tahun kedua)."' (HR. Imam
yang lima)

Ibnu Majah menyebutkan di dalam isnadnya: Dari Al Hajjaj,
"Zaid bin Jubair menceritakan kepada kami."

Abu Hatim Ar-Razi mengatakan, ..Al Hajjaj kadang
melakukan tadlis (penipuan ringan) terhadap para perawi dha'if (ptara
perawi yang dinilai lemah), tapi bila ia mengatakan,,,Haddatsanaa
(diceritakan kepada kami)," maka tidak diragukan.

:W *,!tl'q')- '6 W it J'irli :;r;.r'ori i :W r
q uy ,Ir>i ,yi & ,^/.llst v, - W yti';; ej ,Jb )L ,r
'-h 1*'Ci ,rilt )ei &) 1i'i\ f, ,yf Jrr,rli)i

13)t:''rf1 itrrl .aL'gv St,Jt tr^i,'
3998. Dari 'Atha' bin Abu Rabah, bahwasanya Rasuluilah sAW
memutuskan 

-dalam riwayat lainnya disebutkan: Dari 'Atha', dari
Jabir, ia mengatakan, "Rasulullah SAW menetapkan- mengenai
diyat, bahwa bagi pemilik untuk adalah seratus ekor unta, bagi
pemilik sapi adalah dua ratus ekor sapi, bagi pemilik kambing adalah
dua ribu ekor kambing, dan bagi pemilik pakaian adalah dua ratus
stel pakaian. " (HR. Abu Daud)

oi W *t J';) ,,as:J$ ,L * ,+.i Ji ,.# ; :* ,;
; ik rs ,n t;;"aY 4t ,,u*,'J, ;i, * fu ok ,o

(Uu'-jt 11 i:;jr itrr> .ea "rra.llt ,tirt
3999. Dari Amr bin syu'aib, dari ayahnya, dari kakelotya, ia
mengatakan, "Rasulullah sAIl' memutuskan, bahwa barangsiapa
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diyatnya berupa sapi bagi pemilik sapi adalah dua ratus ekor sapi,

dan barangsiapa diyatnya berupa kambing adalah dua ribu ekor

kambing." (Diriwayatkan oleh imam yang lima kecuali At-Tirmidzi)

4000. Dari Uqbah bin Aus, dari salah seorang sahabat Nabi SAW,

bahwa Nabi sAW menyampaikan pidato -ketika 
hari penaklukan

Makkah-, beliau mengatakan, "Ingatlah, bahwa pembunuhan yang

seperti disengaja, yaitu dengan cambuk, tongkat dan batu adalah

diyatnya adalah diyat yang diperberat, yaitu seratus ekor unta, di
antaranya berupa empat puluh ekor unta betina yang usianya

memasuki tahun keenam hingga yang usianya memasuki tahun

kesembilan, dan semuanya dalam keadaan hamil (dan telah memasuki

setengah masa kehamilannya). " (HR. Imam yang lima kecuali Ar
Tirmidzi)
'r-it.J-) W 4t'J;"* ,;il;tLi ,rr& ;t * ,i* *

(Gi 11 L;jr irt.,1 .r;si'P
4001. Dari llcrimah, dari lbnu Abbar, bahro ada seorang taki-laki

terbunuh, kemudian Nabi SAW menetapkan diyatnya sebesar dua

belas ribu (dirham [35,7 kg. perakJ). (HR' Imam yang lima kecuali

Ahmad)

.'o?, ?i ;i,i,*'-) W'4t *,{ *'*'*i'u,,s':r':
4002. Ahmad meriwayatkan hadits ini dari lkrimah, dari Nabi SAW

secara mursal, dan itu yang lebih shahih dan lebih masyhur.
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Sabda beliau (Tiga puluh ekor di antaranya berupa bintu
makhadh (unta baina yang usianya memasuki tahun kedua)), di
dalam mata rantai periwayatannya terdapat Muhammad bin Rasyid Al
Makhuli, ia dinilai tsiqah (kredibel) oleh Ahmad, Ibnu Ma'in dan An-
Nasa'i, rutmun dinilai lemah oleh Ibnu Hibban dan Abu Zar,ah. Al
I(hathib mengatakan, "Aku tidak mengetahui seorang pun ahli fikih
yang berdalih dengan hadits ini." pensyarah Rahimahullah Ta'ala
mengatakan: Ulama telah berbeda pendapat mengenai diyat
pembunuhan tidak sengaja dengan unta, segolongan berpendapat
bahwa rincian masing-masing jenisnya adalah seperempat-
seperempat, dan sebagian lainnya berpendapat bahwa rincian masing-
masing jenisnya adalah seperlima-seperlima.

Sabda beliau (Ingatlah, bahwa pembunahan yang seperti
disengaja, yaitu dengan cambuk, tongkat dan batu adalah diyatnya
adalah diyat yang diperberat). Asy-Syaf i berpendapat, bahwa diyat
yang diperberat juga berlaku bagi pembunuhan di tanah haram, atau
yang membunuh ketika sedang melakukan ihram atau pada bulan-
bulan yang diharamkan. Ibnu Al Mundzir mengatakan, "Diriwayatkan
kepada kami dari umar bin Khaththab, bahwa ia mengatakan,
'Barangsiapa membunuh di tanah haram, atau membunuh ketika
sedang ihram, atau membunuh pada bulan-bulan yang diharamkan,
maka ia berkewajiban membayar satu diyat ditambah sepertiga
diyat."' Al Baihaqi mengeluarkan riwayat dari jalur Mujahid, dari
umar: "Bahwasanya ia memutuskan terhadap orang yang membunuh
di tanah haram, atau pada bulan haram, atau ketika sedang melakukan
ihram, adalatr satu diyat ditambah sepertiga diyat.,,

Bab: siapa Kerabat si Pelaku Tindak pidana yang Menanggung
Diyat?

* J ry !":, ! pt alflt !: e,fi w,^L'"{;

4003. Telah diriwayatkan secara shahih dari Nabi

.alrt.ill

SAW, bahwasanya
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beliau menetapkan diyat wanita yang terbunuh dan diyat janinnya

menjadi tanggungan' ashbahpembunuhnya.2o

:3'i ';'ril *tk J'ffi lnt J't-r''5 ,Ju ,'r.ti G))

'r;i ;,'rb .:jt, f, * )L' ;; A;'of F.V. t ft
(;rtrt'P',

4004. Jabir meriwayatkan, ia mengatakan, "Ro,lufuiloh SAW

mengirim surat, bahwa setiap yang mempunyai hubungan perut ada

diyatnya.2t Kemudian beliau juga mengiriml<an surat, bahwa tidaklah

halal maula seorang muslim menasabkan kepada dirinya maula

muslim lainnya tanpa seizinnya." (HR. Ahmad, Muslim dan An-

Nasa'i)

.z:i'ri f ;:\{Ht i,,>rt q.&'rffi 4,'oi,;;t3;
'i: i* ,rr" 3 t;#)t 6rrt q osi ;G .r^\!.1 &. Ari ,Jri
':*,)t tt7l i ; fli W,it J;:, 6.,*'#t ydt
'4l; '* i' J":, lra y1a A: ,ry ;Stf t', o?'t,

1r:i!r q.'Gi, l''+ ir:r> .ory'l:,t

4005. Dari Ubadah, bahwasanya Nabi SAW memutuskan diyat janin

yang terbunuh seharga hamba sahaya, baik hamba sahaya laki-laki
maupun perempuan, beliau bersabda, "Lalu ia diwarisi oleh

suaminya dan anak-analuya." fa melaniutkan, "Sementara kedua

Yaitu sejumlah orang yang membayarkan diyat dar' mereka itu adalah 'ashabah

(kerabat) laki-laki yaitu: bapalq saudara laki-laki, anak lakiJaki dari saudara

laki-laki, paman dari bapak dan anak lakilaki paman dari bapak.

Maksudnya adalah kerabatnya, yakni bapak (dan seterusnya ke atas) dan anak

(dan seterusnya ke bawah), tidak termasuk kabilah. Maksudnya, bahwa diyat

dalam kasus pembunuhan tidak disengaja dan seperti disengaja dibebankan

kepada kerabat tersebut.

2t
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istrinya mempunyai anak, maka ayah si pembunuh yang telah divonis
denda berkata, 'wahai Rasulullah, bagaimana bisa aku berhutang
terhadap yang tidak pernah berteriak, tidak pernah menangis, tidak
pernah minum dan tidak pernah makan, semestinya yang seperti itu
tidak dihitung.' Mala Rasulullah sAW bersabda, 'Ini termasuk
perdulrunan. "' (Diriwayatkan oleh Abdullah bin Ahmad di dalam Al
Musnad)

:+ti lE"r,c?\i (ir.r-1 '* ,!f q i:r)t';ti:g s
-G ,;e'!,ilt d; W at J"yr'Jrr- i,ls .d, L:: e

z ) 6 ,-

,i6 .t:J ,*u; ,o:'r*ir *O jA :Jte .b:\j W'rf|, ,at;tar
.r'.., ' . , \(1; $ itr.,> .6-\j t7':j \;t-*,# .tt J?; ,Sw

4006. Dari Jabir, bahwa iuo *onr'ronrto dari suku Hudzail
(berkelahi) lalu salah satunya membunuh lawannya, sementara
masing-masing dari kedua wanita itu mempunyai suami dan anak.
Kemudian Rasulullah sAll menetapkan diyat si terbunuh menjadi
tanggungan kerabat ('ashabah) si pembunuh, sementara suami dan
analorya tidak ikut menanggung, lalu para kerabatnya itu berkata,
"warisannya juga menjadi milik kami." Namun Rasulullah sAW
bersabda, "warisannya menjadi milik suaminya dan analotya." (HR.
Abu Daud)

lni sebagai argumen bahwa anak si wanita itu tidak termasuk
' as ha bah yang menanggung diyatnya.

<}.frt, ;)r''3i j't;i ;t'):r) .

4007. Dari Imran bin Hushain, bahwa seorang anak dari keluarga
orang-orang miskin memotong telinga anak lainnya dari keluarga

.r t.9
,

c?
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orang-orang kaya, kemudian keluarganya mendatangi Nabi SAW lalu

berkata, "V[ahai Nabiyullah, sesungguhnya kami ini orang-orang

miskin." Makn beliau tidak menetapkan kewajiban apa-apa atas

merel<n. (HR. Ahmad, Abu Daud dan An-Nasa'i)

Dari hadits ini difahami, bahwa denda yang seharusnya

mereka tanggung menjadi gugur karena kemiskinan mereka, dan itu

tidak bebankan kepada si pelaku.

)ra ,W lut J';, e gt;Sr 1;143 fr ,fili + )f *
1fr;'ur'€:;.r ,* er\:c',#v '6 'ht J'r,

(*j',s;..'-!ti fc ,y,i "3i 
lrr> .:!)) e"r'-)';'t',

4008. Dari Amr bin Al Ahwash, bahwasanya ia ikut serta dalam haii

wada' bersama Rasulullah SAW, yang mana saat itu Rasulullah SAII/

bersabda, "Tidaklah seseorang melakukan tindak pidana kecuali

dituntutkan kepada dirinya, tidak pula orang tua dituntut karena

tindakan analotya, dan tidak pula anak dituntut karena tindaknn

orang tuanya." (HR. Ahmad, Ibnu Majah dan At-Tirmidzi, dan ia

menilainya shahih)

Y(,
4009. Dari At Khasykhasy Al Anbari, ia menuturkan, "Alru menemui

Nabi sAW dengan membawa serta anakku, lalu beliau bertanya, 'Ini

analonu?' Aht jawab, 'Ya.' Beliau bersabda, 'Ia tidak dituntut atas

tindak pidanamu dan engkau tidak dituntut atas tindak pidananya."'

(HR. Ahmad dan Ibnu Majah)

i;.?;,ffi &r 
'J';', i*i ;- €i c'&'; i,Su ut ,r) ,r
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4010. Dari Abu Ratsmah, ia menuturkan, "Aht keluar bersama
ayahku, hingga aku menjumpai Rasulullah SAW, dan aku melihat
kepala beliau mengenakan polesan inai, beliau bertanya kepada
ayahku, 'Ini analonu?' Ia menjawab, 'ya.' Beliau bersabda,
'Sesunguhnya ia tidak dituntut knrena tindak pidanamu, dan engkau
juga tidak dituntut karena tindak pidananya.' Lalu beliau
membocakan ayat, 'Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul
dosa orang lain' (Qs. Al Israa' (17): /r. " (HR. Ahmad dan Abu
Daud)

,4i t;"frb'5, r;i-v 
',ffi 

it J'y,iG ,i$ ;y*, ;t *
Gr..J;rtI'r.0 .Li4e \)

4011. Dari lbnu Mas'ud, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda,
"seseorcng tidak dituntut karena knjahatan ayahnya dan tidak pula
karena kej ahatan s audaranya. " (HR. An-Nasa, i)

\ r., l- - J J w- --- v_7-) -' 
.1,/- 

?z,J- q q r) d
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(A6t '..;i I:,,> ,* t; Uk #.i \, ,,ffi .rr j;,
4012. Dari seorang laki-laki dari Bani yarbu', ia menuturfuT, ,,Xa*i
mendatangi Rasulullah sAW, saat itu beliau sedang berbicara kepada
sejumlah orang, kemudian orang-orang menghampiri beliau lalu
berkata, 'wahai Rasulullah, mereka itu Bani Fulan yang telah
membunuh Fulan.' Maka Rasulullah sAW bersabda, 'seseorang tidak
boleh dituntut knrena kesalahan orang lain."' (HR. Ahmad dan
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An-Nasa'i)
Dari Umar RA, ia mengatakan, "Tindak pidana disengaja'

tindak pidana budak, kesepakatan melalui jalan damai' dan

pengakuan, tidak ditanggung oleh kerabat si pelaku'" (Diriwayatkan

oleh Ad-Daraquthni)
Ahmad juga meriwayatkan hal serupa dari Ibnu Abbas'

Az-Zuhimengatakan, "Telah berlaku sunnah' bahwa kerabat

si pelaku tindak pidana tidak ikut menanggung diyat kejahatan yang

dilakukan dengan sengaja, kecuali bila mereka menghendaki'"

(DiriwayatkandarinyaolehMalikdidalamAlMuwaththa')'

Pensyarah Rahimahullah Ta' ala mengatakan: Kerabat laki-laki

adalahkeluarganya,dimulaidariyangpalingdekathubungannya,bila
mereka tidak mampu, maka dialihkan kepada laki-laki merdeka yang

dekat hubungan nasabnya, kemudian yang dekat hubungannya karena

suatu sebab, kemudian baitul mal.

Ucapan perawi (seorang budak milik orang-orang miskin)

menunjukkan bahwa orang miskin tidak menanggung ganti rugi yang

dilakukannya, dan tidak pula ditanggung oleh kerabatnya. Al Baihaqi

mengatakan, 
..Jika yang dimaksud adalah budak, maka ijma, ah]li l|mu

.rr.rryutut *, bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang budak

menjadi tanggungan pemiliknya." Sementara Al Khithabi memaknai,

bahwabilapelakutindakkejahatanituseorangyangmerdeka,dan
tindakan itu dilakukan secara tidak sengaja, sementara para

penanggung diayatnya adalah orang-orang yang miskin' maka tidak

ditetapkan apa-apa atas mereka, baik itu karena kemiskinan mereka,

maupun karena mereka tidak ditetapkan sebagai penanggung diyat

y*j altutrtan seorang budak terhadap budak lainnya, bila yang

melakukannya itu adalah seorang budak. Bila yang melakukannya

adalah seorang anak merdeka, dan kejahatan itu dilakukan dengan

sengaja,makagantiruginyatidakdibebankankepadakerabatnya,dan
bila si pelaku sendiri seorang yang miskin, maka tidak dibebankan

apa-apaatasnya,danbilakerabatnyajugaternyataorang-orangmiskin
maka tidak dibebankan apa-apa atas mereka karena kemiskinan
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mereka dan tidak pula atas si pelaku karena kesalahannya itu termasuk
yang tidak disengaja.

Selanjutnya pensyarah mengatakan: Mayoritas golongan Al
Utrah berpendapat, bahwa tindak pidana yang dilakukan secara tidak
sengaja menjadi tanggungan kerabat si palaku, walaupun mereka
miskin. Sementara Asy-Syafi'i mengatakan, "Tidak diwajibkan atas
orang yang miskin." Abu Hanifah mengatakan, "Tetap diwajibkan
atas orang yang miskin bila ia mempunyai penghasilan dan
pekerjaan." Asy-Syaf i dalam pendapat lainnya mengatakan, bahwa
kejahatan yang dilakukan anak kecil ditanggung oleh hartanya sendiri,
demikian juga orang gila, dan tidak dibebanakn kepada kerabatnya. Al
Utrah, Abu Hanifah dan Asy-Syaf i dalam pendapat lainnya
mengatakan, bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh anak kecil dan
orang gila menjadi tanggungan kerabatnya. Di dalam Al Bahr
disebutkan: Pendapat mereka dibantah dengan riwayat yang
bersumber dari Ali RA, bahwa ia berkata, "Tidak ada tindak pidana
disengaja dari anak kecil dan tidak pula dari orang gila." Karena itu,
perlu penakwilan kata "ghulaam" pada riwayat terdahulu yang telah
terjadi ijma' padanya. Atsar Ibnu Abbas yang juga dikeluarkan oleh
Al Baihaqi: "Kerabat si pelaku tidak menanggung diyat dari tindak
pidana yang dilakukan dengan sengaja, tidak pula diyat dari hasil
kesepakatan melalui jalan damai, tidak juga dari pengakuan dan tidak
pula dari tindak pidana hamba sahaya." Hadits yang disebutkan pada
bab ini dijadikan pedoman oleh mereka yang berpendapat, bahwa
kerabat si pelaku tidak menanggung diyat dari tindak pidana yang
dilakukan dengan sengaja, tidak pula diyat dari tindak pidana hamba
sahaya, tidak pula diyat dari hasil kesepakatan melalui jalan damai,
tidak juga dari pengakuan. Mereka berbeda pendapat bila yang pelaku
tindak pidana itu seorang budak, mengenai hal ini, Al Hakam,
Hammad, Al Utrah, Abu Hanifah dan Asy-Syaf i dalam salah satu
pendapatnya menyatakan, bahwa kerabat si budak menanggung diyat
sebagaimana orang merdeka. Sementara Malik, Al-Laits, Ahmad,
Ishaq dan Abu Tsaur berpendapat, bahwa kerabatnya tidak
menanggung. Kesimpulannya, bahwa berdasarkan keterangan-
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ketarangan yang ada pada judul ini tidak dapat memastikan

kesimpulan suatu hukum, maka jalan terbaik adalah merujuk kepada

hadits-hadits yang menetapkan tanggungan kerabat si pelaku terhadap

tindak pidana yang dilakukan secara tidak sengaja, dan tidak keluar

dari ketentuan ini kecuali untuk tindak pidana yang dilakukan dengan

sengaja. Perlu diketahui, bahwa telah te{adi ijma' yang menetapkan

bahwa diyat tindak pidana yang dilakukan secara tidak sengaja

ditanggung oleh kerabat si pelaku dengan penanggungan pelunasan

diyat. Namun mereka berbeda pendapat mengenai tenggang waktu

penangguhan, mayoritas mereka berpendapat bahwa waktunya hingga

tiga tahun. Disebutkan di dalam At Bafur dari sebagian ulama, bahwa

pembayaran diyat itu dilakukan secara langsung (tidak ditangguhkan)

selama tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW. Aburrazaq

meriwayatkan dari Ibnu Juraij, dari Abu wail, ia mengatakan, "IJmar

bin Khaththab menetapkan pelunasan diyat penuh selama tiga tahun,

dan menetapkan pelunasan setengah diyat selama dua tahun, adapun

yang kurang dari setengahnya adalah selama satu tahun."

Disebutkan di dalam Al lkhtiyaraf: Ayah dan anak si pelaku

adalah yang dimaksud kerabat dalam masalah ini, merekalah yang

menanggung diyat, demikian menurut pendapat Jumhur' Diyat

dibebankan kepada si pelaku tindak pidana yang tidak disengaja bila

kerabatnya tidak mampu, demikian menurut pendapat ulama yang

paling kuat mengenai hal ini, dan imam (penguasa) tidak

menangguhkan pelunasannya bila ia memandang adanya

kemaslahatan. Demikian yang disinyalir dari pendapat Ahmad'
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KITAB HUDUD,, IHUKUMAN)

Bab: Hukuman RajamB Bagi pezin a Muhshan (Telah Menikah);
Hukuman cambuk dan pengasingan Bagi pezina yang Berum

Menikah

..,rs\i qb:, Lt ,vti Lifi ,:Giil' 1t; i $ti;; ei r
7*|d'48rin' '!ui ,o, ,l-;|,i6,# .lr i* 

"*

" Hudud bentuk jamak dari kata hadd, yaitu hukuman-hukuman tertentu yang
,. d_iwajibkan atas orang yang melanggar larangan_larangan tertentu." Hukuman rajam adalah: Dibuatkan lybang galian bagi pelaku zrna ditanah yang

dalamnya hingga sebatas dada si peraku, kemudian ia hi-ur.,tt* ke daranmyf
lalu dilempari batu hingga meninggar dunia yang disaksikan oleh irnam
(penguasa) atau wakilnya dan sejumlah kaum Muslimin minimal enpat orang,
berdasarkan firman Allah SWT, "Dan hencraktah (petaksanaan) hukuman
mereka disal<sikan oleh sekumpulan dari orang_orang yang beiman.,, (es. An_
Nuur (24): 2). Dalam peraksanaannya; pezrna wanita aiperlatutan sama dengan
pezina lakilaki, akan tetapi pakaiarurya diikut ugur auratnya tidak terbuka.
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4013. Dari Abu Hurairah dan zaid bin Khalid Al Juhanni, bahwa

keduanya menuturftan, "seorang laki-laki Arab datang kepada

Rasulullah sAW lalu berkata, 'll/ahai Rasululah, alat

menwmpahlanmu pada Allah, agar englcau hanya menetapkan

hulcuman padaht dengan Kitabullah.' Sementara yang lainnya -yang
lebihfasih ungknpannya- berkata, 'Ya. Tetapkanlah Kitabullah pada

kami, dan izinkanlah aleu (untuk menyampaikan).' Rasulullah SAW

berkata, 'sampaikanlah.' Orang itu berkata, 'sesungguhnya anaklat

ini dipelrerjakan pada orang ini, lalu ia betzina dengan istrinya.

Kemudian aku diberitahu, bahwa anaklu ini semestinya dirajam,

malan aku menebusnya dengan seratus ekor unta dan seorang budak

perempuan. Kemudian ahr bertanya kepada para ahli ilmu, dan

merelra memberitahulat, bahwa semestinya anaklru ini dicambuk

seratus kali dan diasingkan selama setahun, sedangl<an istrinya orang

ini dirajam.' Maka Rasulullah sAW bersabda, 'Demi Dzat yang

jiwaku berada di tangan-Nya, sungguh alru aftan menetapkan

hukuman pada kalian dengan Kitabullah. Budak perempuan dan

kambing dikembalikan. Analonu dicambuk seratus kali dan diasingkan

selama setahun. Lalu, wahai Unais, pergilan ke tempat istrinya orang

ini, bila ia mengalcui (perbuatan zinanya) maka rajamlan.' Kemudian

(Unais) berangkat menemui wanita tersebut, dan ia mengakui

perbuatannya, makn Rasulullah sAW pun memerintahkan (untuk

dirajam), lalu wanita itu pun diraiam- " (HR. Jama'ah)

Malik mengatakan, "Hadits ini dijadikan dalil oleh mereka

yang berpendapat, bahwa zina dipastikan dengan pengakuan satu kali.

Juga dijadikan dalil untuk memberlakukan rajam dengan satu kali

pengakuan."
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40L4. Dari Abu Hurairah, bahwasanya Nabi SAW menetapkan

hukuman bagi orang yang berzina, sementara ia belum menikah,

adalah dengan diasingknn selama satu tahun dan memberlala*an
hukuman (cambuk) padanya. (HR. Ahmad dan Al Bukhari)
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4015. Dari Asy-Sya'bi, bahwa Ali RA -ketika menetapkan rajam
terhadap seorang wanita- ia memukulnya (mencambulotya) pada
hari Kamis, kemudian merajamnya pada hari Jum'at, dan ia berkata,
"Aku mencambulorya berdasarkan Kitabullah, dan aku merajamnya

berdasarlrnn Sunnah Rasulullah SAW." (Diriwayatkan oleh Ahmad
dan Al Bukhari)

:;b bL ;;b rrL:ffi &r J'J,1,',tG

JeutStr,* Criu'*#uFr
(edrr'er$t \!aLtLAt',trr> .?:)r, !\ &

4016. Dari Ubadah bin Ash-Shamit, ia berkata, "Rasulullah SAW
bersabda, 'Ambillah dariku. Ambillah dariku. Allah telah menetapkan
jalan bagi mereka. Perawan dengan bujang hukumannya seratus knli
cambuk dan diasingkan selama setahun. Janda dengan duda
dicambuk seratus kali dan dirajam."' (HR. Jama'ah kecuali Al
Bukhari dan An-Nasa'i)
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4017. Dari Jabir bin Abdullah, bahwa seorang laki-laki berzina

dengan seorang wanita, kemudian Nabi SAW memerintahknn, lalu

oroig itu dicambuk. Setelah itu beliau diberitahu bawha laki-laki

tersebut telah menikah, malra beliau memerintahkan agar dirajam'

(HR. Abu Daud)

'?'uit ;nt J'yr'oi,i; / /,C *
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4018. Dari Jabir bin samurah, bahwa Rasulullah sAW meraiam

Ma',iz bin Malik, namun tidak disebutkan bahwa beliau iuga
mencambuknya. (l*,. Ahmad)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: sabda beliau

(Anakmu dicambuk serstas kali dan diasingkan selama setahun)

menunjukkan ketetapan pengasingan dan wajibnya dilaksanakan

terhadap pezina yang belum menikah. Konteks hadits-hadits di atas

menunjukkan batrwa pengasingan berlaku untuk laki-laki dan

perempuan. Demikian menurut pendapat Asy-Syaf i, sedangkan

Malik dan A1 Auza',i mengatakan, "Tidak ada pengasingan bagi

perempuan, karena wanita adalah aurat." Pendapat ini juga

diriwayatkan dari Amirul Mukminin, Ali RA.

UcapanAliRAGLkumencambuknyaberdasarkan
Kitabutlah, dan aku meraiamnya berdusarkan Sunnah Rasulullah

SAln, hadits ini, juga hadits Mu'adz dan hadits Jabir bin Abdullah,

menunjukkan batrwa hukuman bagi pezina yang telah menikah adalah

dicambuk dan dirajam. Segolongan ulama berpendapat wajibnya

melaksanakan hukuman cambuk dan rajam, yaitu Al Utrah, Ahmad,

Ishaq, Daud Azh-Zhahiri dan Ibnu A1 Mundzir dengan berpatokan

pada riwayat tadi. Sementara Malik, golongan Hanafi, golongan
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Syaf i dan Jumhur ulama berpendapat, bahwa pezina muhshan (yang
telah menikah) tidak dicambuk, tapi hanya dirajam. pendapat ini
diriwayatkan juga dari Ahmad bin Hanbal. Mereka berpatokan pada
hadits Samurah yang menyatakan bahwa Nabi SAW tidak
mencambuk Ma'iz, tapi beliau hanya mentapkan rEu* padanya.
Mereka juga mengatakan, "Itu adalah peristiwa yang lebih akhir
dibanding hadits-hadits yang menyebutkan disertai dengan cambuk,
sehingga hadits terakhir menghapus hadits Ubadah bin Ash-Shamit.,,
Berdasarkan hadits yang menceritakan peristiwa lebih akhir, maka hal
ini menunjukkan bahwa hukuman cambuk tidak wajib dilaksanakan
pada orang yang telah divonis rajam.

Bab: Hukum Rajam Bagi Ahli Kitab; dan Bahwa Islam Bukan
Syarat Pemberlakukan Rajam Terhadap pezina yang Telah

Menikah

,6, n 6t ;?;t, y; W.rr.

:)td .t:u-y.,, t:it';)'# :fj-
rr)^i .c,V;" tf Gpd ,;\;\

,& f :n, frie', c1t r"rhu..

.'!:i e'rt ,';'f,"u .!L;,i
,r*'sr 9 o\,i1;) 6- :

'^;-?r'il :J$ .Gj ,W

@L
4019- Dari lbnu umar RA: Bahwa kaum yahudi menemui Nabi sAW
dengan membawa seorang laki-laki dan seorang perempuan yang
telah berzina dari golongan mereka, maka beliau pun bertanya, "Apa
yang kalian temukan di dalam kitab kalian? " Mereka menjawab,

6 r. ".4ct rrit

-r,jo\i-i6 ,L'_$ etty ,;:i.ej

"i,r 
jr- , e;ii .q Utk g{)
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"Wajah mereka dijemur dan mereka dipermalukan-" Beliau berkata
lagi, "Kalian dusta, sesungguhnya di dalamnya ditetapkan rajam.
Datangknn taura4 dan bacaknnlah jila kalian termasuk orang-orang
yang benar-" Lalu merelm mendatangkan taurat, dan mendatangkan
pula pembaco kitab mereka, lalu orang itu membacakannya, hingga
ketilra sampai pada suatu bagian dari taurat, ia meletakkan
tangannya, maka dikatakan kepadanya, "Angleat tanganmu." Maka ia
pun menganglcat tangannya, maka tampaklah (isi yang ditutupi itu).
Selanjutnya ia --atau mereka- berkata, "Wahai Muhammad.
Sesungguhnya di dalamnya ditetapkan rajam. Namun kami
menyembunyikonnya di antara l(ami." Maka Rasulullah SAW
memerintahkan agar kedua pezina itu dirajam." Ibnu (Jmar

mengatakan, "Sungguh alu melihatnya menunduk dan miring (ke kiri
dan ke lranan) untuk melindunginya dari lemparan batu dengan
dirinya. " (Muttafaq 'Alaih)

.c-r:* ir.t'i Jtf_'r?i & y*.rri*, :r1r'1 ytrt i,,,
4020. Dalam riwayat Ahmad disebutkan: "dan mendatangkan pula
pembaca kitab mereka yang matanya buta sebelah, yang biasa
dipanggil lbnu Shuriya"

f,)L)i{&i qyi
$,c lz t.cil..- ll.o. ot.?(*: r^>l ol-2;) .it/t) i#t

4421. Dari Jabir bin Abdullah, ia mengatakan, "Nabi SAW merajam
seorang laki-laki dari Bani Aslam, seorang loki-laki yahudi dan
wanitanya (yakni pasangannya)2a. " (I{R. Ahmad dan Muslim)

,fr'3-kk,',4rAW

W4t?::JuI' f i.t**

'n Maksudnya adalah wanita pasangarmya berzina, bukan istrinya.
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"^:urlv?ntqti;ui' ;i roar'u?nr S;i er.e n Arh,(o_.ni,lr

(1; j5"*r'r;i;irr> .& :^r *t, q':Ju
4022. Dari Al Bara' bin 'Azib, ia berlata, "Suatu ketika lq,vat di
depan Nabi sAW seorang Yahudi yang dijemur dan dipukuli (oreh
lrnumnya), lalu Nabi SAW. memanggil mereka lalu bertanya, 'Apa
seperti itu hukuman bagi pezina yang kalian dapatkan di dalam kitab
kalian?' Mereka menjawab, 'Ya.' Lalu beliau memanggil salah
seorang ulama mereka lalu berkata, 'Aku bersumpah padamu atas
nama Allah yang telah menurunkan Taurat kepada Musa. Apakah
seperti itu hukuman bagi pezina yang kalian dapotkan di dalam kitab
knlian?' Ia menjawab, 'Tidak. Seandainya engkau tidak menympahiku
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seperti itu, tentu alat tidak akan memberitahumu. Yang knmi temukan

adalah dirajam (dilempari batu hingga mati). Namun karena banyak

pembesar kami (yang melakukan perzinaan), maka bila kami

menghukum pembesar, knmi tidak memberlakuknnnya, tapi bila kami

menghulatm yang lemah (orang biasa) maka kami berlalukan
padanya hukum yang semestinya. Lalu kami berkqta, 'Mari kita

melal<sanakan satu hukuman yang sama untuk diberlakukan terhadap

pembesar dan orang biasa, maka kami menetapkan dijemur dan

dipukul sebagai pengganti rajam.' Makn Rasulullah SAW bersabda,
'Ya Allah, sesungguhnya aku ini orang yang pertama menghidupkan

kembali perintah-Mu setelah mereka hapuskan.' Lalu beliau

memerintahkan untuk diberlakukan hukum tersebut, maka orang
tersebut pun dirajam, lalu Allah 'Azza wa Jalla menurunkan ayat,

'Hai Rasul, janganlah hendaknya kamu disedihkan oleh orang-orang
yang bersegera (memperlihatkan) kekafirannya, yaitu diantara orang-
orang yang mengataknn dengan nulut mereka, 'Kami telah beriman'.'
Hingga: 'Jika diberikan ini (yang sudah dirobah-robah oleh mereka)

kepadamu maka terimalah." S"r"rrong berkata, 'Datanglah kepada

Muhammad, jika ia menyuruh kalian untuk menghukum dengan

dijemur dan dipulatl makn terimalah, tapi jika ia menyuruh kalian
untuk menghulatm dengan dirajam maka hati-hatilah.' Maka Allah
Ta'ala menurunkan ayat: 'Barangsiapa yang tidak memutuskan

menurut apa yang diturunknn Allah, maka merekn itu adalah orang-
aang yang kofir,'o 'Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut

apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang

Yaitu ayat: "Hai Rasul, janganlah hendaknya kamu disedihkan oleh orang-
orang yang bersegera (memperlihatkan) kekafirannya, yaitu diantara orang-
orang yang mengatakan dengan nulut mereka, 'Kami telah beriman', padahal
hati mereks belum beriman; dan (juga) diantara orang-orang yahudi. (Orang-
orang yahudi itu) amat suka mendengar (berita-berita) bohong dan amat suka
mendengar perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah datang
kepadamu; mereka merobah perkataan-perkataan (Taurat) dari tempat-
tempatnya. Mereka mengatakan, 'Jika diberikan ini (yang sudah dirobah-robah
oleh mereka ) kepadamu maka terimalah, dan jika kamu diberi yang bukan ini
maka hati-hatilah'." (Qs. Al Maaidah (5):  l)
Akhir ayat 44 dari surah Al Maaidah (5).
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yang zhali*.'2' Don 'Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut
apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang
yangfasik."" (HR. Ahmad, Muslim dan Abu Daud)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Hadits-hadits di
atas menunjukkan bahwa hukuman zina diberlakukan terhadap orang
kafi r sebagaimana diberlakukan terhadap muslim.

Bab: Pengakuan ZinayangDiakui Adalah Empat Kali
Pengakuan

oSt e rj,6 1' J';:, ,p3 ;i:j6.S ,;-:; gri ?

dL';;b .jlrj ;:Fu ;tK')\G

4023. Dari Abu Hurairah nl,, io menuturkan, "S"orong labi-laki
datang kepada Rasulullah SAW, saat itu beliau sedang di masjid,
maka orong itu memanggilnya, lalu berkata, 'Wahai Rasulullah, aku
telah berzina.' Maka beliau memalingkan mukanya, sampai laki-laki
tersebut mengulanginya hingga empat kali. Setelah orqng itu
menyatakan pada dirinya sebanyak empat kali pernyataan, makn Nabi
SAW memanggilnya, lalu beliau bertanya, 'Apa engknu menderita
kegilaan?' Ia menjawab, 'Tidak.' Beliau bertanya lagi, 'Apakah

" Akhi. ayat 45dari surahAl Maaidah (5).

" Akhir ayat 47 dari surah Al Maaidah (5i.

Mukhtashar Nailul Authar - 93



engkau sudah menikah?' Ia menjawab, 'Ya'' Maka Nabi SAW

bersabda, 'Bawalah dia, lalu rajamlah."' Selanjutnya lbnu Syihab

menuturkan, "Kemudian orang yang mendengar penuturan Jabir bin

Abdutlah memberitahuku, bahwa ia mengatakan' 'Aku termasuk di

antara orang-orang yang merajamnya' Kami merajamnya di

lapangan tempat pelal<sanaan shalat' Ketikn ia merasa sangat

kesakitan karena dilempari bant, ia melarikan diri' lalu knmi

menanglrapnya di Harrah2e, kemudian kami merajamnya"' (Muttafaq

'Alaih)
Inimenunjukkanba}rwapengakuantentangstatuspernikahan

cukup dengan sekali pengakuan, dan bahwa jawaban dengan kata"yd'

adalatr sebagai PernYataan.

',Jr,jLni* r'!J6;.'fc c)Li':ivilb i * *
lJ . {.)t rP v--.,' ^( '.< i"{:;.it.-, # A,Wi'#""V;'*'t.iWCl-.{J' 

o*' ,-{' .

;)uftl'i .', i,lvr'oi,x '# il 
'J';:r'J\tt 'ct'$ ?U

6:rs'iI: V ;t't;> .'^;:j'7\i
4024. Dari Jabir bin Samurah, ia menuturkan' "Aku melihat Ma'iz

bin Malik ketikn ia dibawa ke hadapan Nabi sAW. Ia seorang laki-

laki yang berpostur pendek namun kekar' saat itu ia tidak

*"ng"nol*n sorban. Ia menyataknn empat knli bahwa dirinya telah

berzina, maka Rasulullah SAW bertanya, 'Mungkin engknu hanya

*"rorr'?;0 Ia meniawab, 'Tidak. Demi Allah' Sungguh telah berzina''

Makn beliau pun merajamnya"'(HR' Muslim dan Abu Daud)

4;r'rG ?t'r'C'ri W 4t+iiiie bGLi :';lv)
4025. Dalamriwayat Ahmad disebutkan: Bahwa Ma'iz datang lalu

2e Suatu ternpat yang banyak bebatuan hitamnya di luar kota Madinah'

'o Outu* riwayat fui*ya disebutkan: "Mungkin engkau hanya mencium atau

meraba?"
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mengaku (telah berzina) di hadapan Nabi sAW sebanyak empat kali.
Maka beliau memerintahkan untuk merajamnya.

e:a-b's:r 6'6ri ,*y / ,a.jv W o;t',:i ,!* it *,tt':iu rol-j Jr !:ar'*i'$fi'i:r ,Ju e&'o*. y, ,Ju
c fi. ,',o ,, ,'. o' 

''*i; "#r'^;i l :r> . ej .: ;ii .?t;W'€rf'rf '€
(t3.;:r ts",')t,;!rt;

4026. Dari lbnu Abbas: Bahwa Nabi SAW bertanya t"poio Uo'iz bin
Malik, "Apa benar berita yang telah sampai kepadaku mengenai
dirimu?" Ia balik bertanya, "Berita apa yang telah sampai
kepadamu?" Beliau berknta, "Telah sampai kepadalat bahwa engkau
telah berzina dengan budak perempuan milik keluarga Furan." Ia
menjawab, "Benar." Lalu ia menyatakan sebanyak empat kali
pernyataan. Maka beliau memerinta.hkan untuk merajamnya. (HR.
Ahmad, Muslim, Abu Daud dan At-Tirmidzi, dan ia menilainya
shahih)

13'rt;'rf1 itrr> .;:#;u a, rr$l .ot|
4027. Dalam riwayat lainnya disebutkan : Ibnu Abbas mentttu'rkan,
"Ma'iz bin Malik datang kepada Nabi SAW, lalu ia mengaku telah
berzina dengan dua knli pengahtan, namun beliau menyuruhnya
pergi. Kemudian ia datang lagi dan mengaku telah berzina dengan
dua kali pengalann, maka beliau bersabda, 'Engkau telah membuat
pernyataan tentang dirimu sebanyak empat kali. Bawalah dia, lalu
rajamlah. "'(HR. Abu Daud)
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(Gi ir5r1 .^,*.'r;G i,Su .t-*
4028. Dari Abu Bakar Ash-Shiddiq, fo *"nu;'*"' "Ketika alat

sedang duduk bersamo Nabi SAW, tiba-tiba Ma'iz bin Malik datang,

lalu ia mengalu satu tali di hadapan beliau, namun beliau

menolalorya. Kemudian ia datang lagi, lalu ia mengaku di hadapan

beliau untuk kedua kalinya, namun beliau pun menolalorya' Kemudian

ia datang tagi, talu mengalu di hadapan beliau untuk ketiga kalinya,

namun beliau pun tetap menolaknya. Kemudian aku katakan

kepadanya, 'Jilca engkau mengaht untuk keempat kalinya, beliau akan

merajammu.' Ternyata ia mengaku untuk lceempat kalinya, maka

beliau menahannya lalu menanyakan tentang perihalnya, mereka

(para sahabat) pun menjawab, 'Kami hanya mengetahuinya baik-baik

saia.sr Lalu beliau memerintah agar ia dirajam' " (HR' Ahmad)

(Gi i0,> .il'S'
4029. Dari Buraidah, ia menuturkan, "Kami berbincang-bincang

dengan para sahabat Nabi SAW, bahwa seandainya Ma'iz bin Malik

tetap tinggal di rumahnya setelah tiga kali pengakuannya, tentulah

beliau tidak akan meraiamnya, karena beliau merajamnya setelah

pengakuan keempat. " (Diriwayatkan oleh Ahmad)

3r Yakni akalnya sehat, tidak sakit ingatan atau lainnya.
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4030. Dari Burafdah'iuga, ia menuturkan, ,,Kami 

Ooro ,rioioi
Rasulullah sAW berbincang-bincang, bahwa seandainya wanita
Ghamidiyah dan Ma'iz bin Malik kembari (ke rumah) setelah
memberikan pernyataan, -atau ia mengatakan-, seandainya
keduanya tidak kembali (kepada Nabi sAWt) setelah pengakuan
mereka (sebelumnya), tentulah beliau tidak akan menghukum mereka
berdua, karena beliau merajam mereka setelah pengakuan keempat."
(Diriwayatkan oleh Abu Daud)

Pensyarah Rahimahullah ra'ala mengatakan: Sabda beliau
(Apa engkau menderita kegilaan?) menunjukkan bahwa imam
(pemimpin) harus mencari tahu tentang hakikat kondisi orang yang
membuat pemyataan.

Sabda beliau (Apakah engkau sudah menikah?), mengenai
kisah ini, telah diriwayatkan tentang pencarian informasi yang lebih
detail dari ini, di antaranya adalah yang disebutkan di dalam hadits
Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Ar Bukhari, yang mana beliau
menegaskan, "Munghin engkau hanya menciumnya, atant merabanya,
atau melihat-lihatnya?"

Hadits-hadits di atas sebagai dalil bagi yang berpendapat
bahwa pengakuan zina disyaratkan empat kali pengakuan, bila kurang
dari itu maka tidak boleh ditetapkan hukuman. Adapun mereka yang
berpendapat bahwa untuk memberlakukan hukuman cukup dengan
satu kali pengakuan, berdalih dengan hadits Abu Hurairah [nomor
40131 dan hadits lainnya. Berulangnya pengakuan yang disebutkan di
dalam hadits di atas dimaksudkan sebagai penegasan untuk
memastikan.
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Bab: Mencari Tahu Kebenaran Pengakuan Zina, dan
Mengesahkan Pernyataan yang Tidak Disertai dengan Keraguan

|-ui ,'i iG W'"olr Uc J yc ;i A :J$ cW.,, qG qt f
v- ru;-lfuj :X'.:ti l'f-rr6-, ,1,; {o'-b'ri ,ct*'ti ,:.)5

"itr'er$tr 
";i ^b 

.y,l';f A: 4 .g :Jv -,4
(1>

4031. Dari lbnu Abbas RA, ia menuturkan, "Ketika Ma'iz bin Malik
datang kepada Nabi SAW, beliau bertanya kepadanya, 'Mungkin

engkau hanya menciumnya, atau merabanya, atau memandanginya?'

Ia menjawab, 'Tidak wahai Rasulullah.' Beliau bertanya lagi,
'Engkau telah menyetubuhinya?' -beliau tidak mengungkapkan

dengan kata persamaan- Ia menjawab, 'Ya.' Maka pada saat itulah
beliau memerintahkan agar ia dirajam." (HR. Ahmad, Al Bukhari

dan Abu Daud)

c

4t -rA)

J,tr

JL li",ffi i' ,y, J\
,ffiUt'^bef Ulk

',rt'!i ie i,-ss i;--;'o.ri ?
,7f;'6ri r1r? iGr ;ai'fr

(usr$srt
4032. Dari Abu Hurairah, ia menuturkan, "Seorang laki-laki dari
suku Aslam datang kepada Rasulullah SAW, lalu ia menyatakan

98 
- 

Mukhtashar Nailul Authar



sebanyak empat kali bahwa dirinya telah melakukan perbuatan yang
haram dengan seorang wanita, namun Nabi SAW berpaling terhadap
semua pernyataan itu, kemudian beliau menanggapi pada pernyataan
kelima, beliau bertanya, 'Apakah engknu benar-benar telah
menyetubuhinya?' Ia menjawab, 'Ya.' Beliau bertanya lagi, 'Apaftaft
seperti masuknya alat (koas) celak mata ke dalam botol celak mata
dan seperti masuknya timba ke dalam sumur?' Ia menjawab, 'ya.'
Beliau bertanya lagi, 'Apakah engkau tahu apa itu zina?' Ia
menjawab, 'Ya. Yaitu aku melalwkan terhadapnya sebagaimana
seorang laki-laki melakukan terhadap istrinya.' Beliau bertanya lagi,
'Lalu apa yang engkau inginkan dengan perkataan itu (pernyataan
itu)?' Ia menjawab, 'Aku ingin agar engkau mensucikanku.' Maka
beliau memerintahkan agar ia dirajam." (HR. Abu Daud dan Ad-
Daraquthni)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Ucapan perawi
(beliau tidak mengungkapkan dengan kata persamaan), yakni beliau
menanyakan dengan kata y ang sangat j elas di fahami.

Bab: Orang yang Mengaku Telah Melanggar Suatu Larangan
dan Tidak Menyebutkannya Maka Tidak Dihukum Karenanya

(iv?\
ia menuturkan, "Ketika aku sedang bersama
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Nabi sAW, tibaliba seorang laki-laki datang, lalu berkata, 'llahai

Rasulullah, aku telah melalettkan suatu pelanggaran, maka

lal$anakanlah hulatman kepadaku.' Beliau tidak menanyakan

(pelanggaran tersebut). Kemudian tibalah waktu shalat, maka orang

it" pii ilat shalat bersama Nabi SAW. Setelah usai Nabi SAW

melal<sanakan shalat, laki-laki itu berdiri lalu menghampiri beliau

dan berlata, 'llahai Rasulullah, alru telah melakuknn suatu

pelanggaran,malrntegakkanlahKitabullahkepadalru,Beliau'bertaiya, 
'Bukanpah englnu tadi shalat bersama kami?' Ia

menjawab,'Benar.'Belaiubersabda,'sesungguhnyaAllahtelah
men gampuni do s amu --at au b eliau mengat akan : p elanggav 4n7n7tr-' "'

(HR. Al Bukhari dan Muslim)

.;:; tri's3 

"ti 
*3

4034. Ahmad dan Muslim juga meriwayatkan hadits serupa yang

bersumber dari Abu Umamah.

An-Nawawi mengatakan: Pengertian hadits ini: Bahwa

perbuatan dimaksud adalah suatu maksiat yang semestinya dihukum

d"ng* ta'zif2, dan yang dimaksud di sini adalah yang termasuk dosa

kecil, karena tebusannya cukup dengan shalat' Al Qadhi Iyadh

mengemukakan dari sebagian ulama, bahwa yang dimaksud adalah

pelanggaran biasa, dan beliau tidak menghukumnya karena orang

tersebut tidak menyebutkan jenis pelanggarannya' Pensyarah

Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Tidak diragukan lagi, bahwa,

bahwa orang yang mengaku telah melakukan suatu pelanggaran

namun tidak menyebutkan jenis pelanggarannya, maka tidak harus

diminta untuk menyebutkan, dan tidak diberlakukan hukuman

padanya.

Disebutkan di dalam Al lkhtiyarar: Hukuman diberlakukan bila

terbukti kesalahannya. Bila seseorang yang telah melakukan suatu

pelanggaran menunjukkan taubatnya, namun taubatnya itu tidak

12 Ta'zir ialah sanksi disiplin berupa pemukulan, hinaan, pemutusan hubungan

(pemboikotan) atau Pengusiran.
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dipercaya, maka diberlakukan hukuman padanya. Bila ia telah
bertaubat di dalam dirinya, maka hukuman yang diberlakukan
padanya adalah sebagai tebusannya, dan ia mendapat pahala atas
kesabarannya. Bila ia bertaubat dan mengakui kesalahannya, maka
tidak diberlakukan hukuman padanya. Demikian menurut madzhab
Ahmad sebagaimana yang dinyatakan oleh para sahabatnya. Bila ia
menyatakan kesalahannya sebagaimana yang dilakukan oleh Ma'iz
dan wanita Ghamidiyah, dan memilih untuk diberlakukan hukuman
padanya, maka hukuman diberlakukan padanya.

Bab: Menarik Kembali Pengakuan

rtiw ffi 1' ;;, ;l*li 7" it; ,Jv ^9,;;;'o. _f'r
J';:r6.:Jui i)i y ii* ; .* e?G ,j:''s,J,4,:'j;1
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4035. Dari Abu Hurairah M, ia *"rrturkor, "rio'iz Al Aslami
datang kepada Rasulullah SAW, lalu ia berkata bahwa ia telah
berzina, namun beliau berpaling darinya. Kemudian ia menghampiri
beliau dari sisi lainnya3i lalu berkata, 'Wahai Rasululah' bahwa ia
telah berzina, namun beliau berpaling darinya. Kemudian ia
menghampiri beliau dari sisi lainnya lalu berkata, 'Wahai Rasululah'

" Yakni setelah meninggalkan tenrpat, ia kembali lagi menemui beliau.
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bahwa ia telah berzina, namun beliau berpaling darinya. Kemudian

pada kali keempat, beliau memerintahkan (untuk menghukumnya),

maka ia pun dibawa keluar menuju Ha*ah3a, kemudian ia dirajam.

Ketika ia merasakan sakitnya terhantam bebatuan, ia melariknn diri,

hingga akhirnya ia melewati seorang laki-laki yang tengah memegang

tulang rahang unta, lalu ia memukul Ma'iz dengan tulang tersebut,

dan orang-orang pun memuhtlinya hingga ia meninggal. Kemudian

merelra menyampailcan hal tersebut kepada Rasulullah, bahwa Ma'iz

melarikan diri ketitra merasa kesakitan akibat dilempari bebatuan dan

merasakan kematian. Maka Rasulullah SAW bersabda, 'Mengapa

tidak kalian biarkan."' (HR. Ahmad, Ibnu Majatr dan At-Tirmidzi, ia

mengatakan, "(Hadits) hasan.")

G\$';) i\r1 )i'* t'l (G ,L
4036. Dari Jabir -mengenai 

kisah Ma'iz-, io *"nutu'Ln, "A;
termasuk yang merajam laki-laki tersebut. Ketika kami membawanya

keluar, lalu kami meraiamnya, dan l@tika ia merasaknn sakitnya

dilempari bebatuan, ia berteriak kepada kami, 'Wahai kalian,

lrembatikan aku kepada Rasulullah SAW. Karena kaumht telah

membunuhht, mereka telah menipuht, mereka memberitahuku bahwa

Rasulullah SAW tidak akan membunuhlat.' Namun kami tidak berhenti

(melemparinya) hingga knmi membunuhnya. Ketika kami kembali

kepada Rasulullah SAW dan kami sampaika hal itu, beliau berknta,

3a Suatu ternpat yang banyak bebatuan hitamnya di luar kota Madinah'
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'Mengapa kalian tidak membiarkanya dan membawanya kembali
kepadaku?' Yalcni agar Rasulullah SAW memastikan darinya, bukan
untuk membatalknn huluman " (HR.Abu Daud)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Sabda beliau
(Mengapa kalian tidak membiarkanya) sebagai dalil diterima
penarikan kembali pengakuan yang telah dinyatakan dan bisa
menggugurkan hukuman. Demikian pendapat Ahmad, golongan
Syaf i, Hanafi dan Al Utrah serta salah satu riwayat dari Malik.
Sementara Ibnu Abi Laila, Al Butti, Abu Tsaur, salah satu riwayat dari
Malik dan salah satu pendapat Asy-Syaf i, bahwa penarikan kembali
pengakuan yang telah sempurna dinyatakan tidak dapat diterima.
Disebutkan di dalam Al Bafur: Jika orang yang dirajam melarikan diri,
namun kemudian terbukti, maka rajam dilanjutkan hingga ia mati. Jadi
bukan semata-mata pengakuaillya, hal ini berdasarkan sabda Nabi
SAW mengenai Ma'iz, "Mengapa kalian tidak membiarkannya?"
(yakni untuk memastikan masalah yang sebenarnya).

Bab: Hukuman Tidak Dapat Dilakukan Berdasarkan Tuduhan,
dan Hukuman Digugurkan Karena Adanya Keraguan

tw yj;8;),at;.r\ ffi 1' J;.,Li,47, fG qt*
'..:'t I ,W'Ct ,Se 4if;t oli :r,G +) :e' /. ,):*
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4037. Dari lbnu Abbas RA: Bahwa Rasulullah SAI{ menetapknn li'an
antara seorang laki-laki dari suku 'Ajlan dengan istrinya. Kemudian
Syaddad bin Al Hadi berkata kepada lbnu Abbas, "Apakah dia wanita
yang Nabi SAW kataknn, 'Seandainya aku dibolehkan merajam tanpa
bukti, tentu aku telah merajamnya? "' Ibnu Abbas menjawab, 'Bukan.

Dia itu wanita yang telah mengumumkan (perbuatan keji) dalam
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Is lam. " (Muttafaq'Alaih)

(GG u.t i$r1 tAL

4038. Dari lbnu Abbas, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda,

'seandainya alcu dibolehkan merajam seseorang tanpa bukti, tentu

aku telah merajam Fulanah, knrena telah tampak padanya keraguan

dalam pernyataannya dan tingkahnya serta orang yang masuk ke

tempatnya. "' (HR. Ibnu Majah)

a i*') t1;',rlir rr5ir :# .1r 'J';'r'JG ,iG rr)',lj *
(ov i.t ir:r> .6:i

4039. Dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rorullulhh SAW bersabda,

'Cegahlah hulruman-hukuman selama kalian mendapati

penghalangnya. "' (IIR. Ibnu Majah)

@:'eriu'rit ''#*'

4040. Dari Aisyah RA, ia berknta, "Rasulullah SAW bersabda,

'Tolaklah hukuman-huhtman dari kaum muslimin semampu kalian,

bila ia mempunyai jalan keluar, maka bebaskanlah. Karena

sesungguhnya, bila imam salah dalam memberikan maaf, maka itu
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lebih baik daripada salah dalam menetapkan hukuman,,, (HR. At_
Tirmidzi, dan ia menyebutkan, bahwa hadits ini juga telah
diriwayatkan secara maufuq, dan yang mauquf itu lebih shahih. Ia
mengatakan, "Telah diriwayatkan dari lebih dari seorang sahabat RA,
bahwa mereka mengatakan seperti itu.,')

,f:)t qr hr i;i t* ,-tr- :qrLAt'; # Jtr ,j6 c$ a.t ;
.i:r-i L-L)j,# l, j:;; 

"j 
.6$1*afu, i"if;

7q'€?:)t'*v

(G.frt \laet At itrr> .,:rp.,li ,i
4041. Dari lbnu Abbas, ia berkata, ,(Jmar bin *rorirnot
mengataknn, 'Di antara yang diturunkan Allah terdapat ayat rajam,
maka knmi membacanya, menghafalnya dan memahaminya.
Rasulullah sAW telah merajam, dan kami pun telah merajam setelah
ketiadaan beliau. Kini aku khawatir terhadap manusia, bila wahu
telah berselang, akan ada seseorang yang mengatakan, ,Demi Allah
kami tidak menemulan rajam di dalam Kitabullah., sehingga mereka
menjadi sesat karena meninggalkan kewajiban yang telah diturunkan
Allah- Rajam di dalam Kitabullah adalah haq terhadap orang yang
berzina yang telah menikah, baik raki-raki maupun perempuan, bila
terbukti, atau hamil, atau adanya pengakuan "' (Diriwayatkan oleh
Jama'ah kecuali An-Nasa'i)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: ucapan Ibnu
Abbas (Dia itu wanitu yang telah mengumumkan (perbuaran keji)
dalam Islam), yakni menunjukkan perbuatan keji, namun saat itu
tidak ada bukti dan tidak ada pengakuan. Disebutkan di dalam Al

'oi Lc; o

ot{'11 |dt
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Ikhtiyarat: Jika seorang wanita hamil tanpa suami dan tidak ada tuan

yang memiliki dirinya, maka ia dihukum jika tidak ada yang

meragukan perzinaannya. Begitu pula orang yang didapati bau khamer

dari mulutnya. Demikian pendapat yang diriwayatkan dari Ahmad.

Bab: Laki-Laki yang Mengaku Telah Berzina dengan Seorang

Wanita, Namun Si Wanita MenYangkal

- '.r. 
ni .. c tc, c /
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4042. Dari Sahl bin Sa'd, bahwa seorang laki-laki datang kepada

Nabi SAW lalu berkata, bahwa ia telah berzina dengan seorang

wanita yang disebutkan namanya. Kemudian Nabi SAW mengirim

utusan kepada wanita tersebut untuk memanggilnya, lalu beliau

bertanya kepadanya mengenai apa yang telah dikatakon oleh laki-laki

tersebut, namun wanita itu mengingkarinya. Maka beliau menghukum

loki-laki tersebut dan membiarkan wanita i/4. (HR. Ahmad dan Abu

Daud)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Malik dan Asy-

Syaf i berdalih dengan hadits ini dan mengatakan, "Orang yang

mengaku telah berzina dengan seorang wanita yang disebutkan

namanya, maka itu sebagai pengakuan zina, bukan menuduh wanita

itu berzina." Al Auza'i dan Abu Hanifah mengatakan, "Ia hanya

dihukum karena telah menuduh berzina." Sementara Al Haduwiyah,

Muhammad dan salah satu riwayat dari Asy-Syafi'i menyatakan,

bahwa ia dihukum karena zinadankarena menuduh berzina.

nGn,;?;
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Bab: Anjuran untuk Melaksanakan Hukuman BiIa Telah
Dipastikan dan Larangan Memberikan pembelaan pada

Hukuman yang Telah Ditetapkan

+-11.";,/r<!i €frY,JGW C,,f ,;;:; dj *
,lG: ,!G.At, 

FC'u.t itr-,1 .Lr*',f-ri rr:*X oi i i\rui
($|lilu'.r;;ii,:;bi

4043. Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAV beliau bersabda,
"Hukuman yang dilalaanakan di muka bumi adalah lebih baik bagi

penghuni bumi daripada mereka dicarahi hujan selama empat puluh
pagi." (HR. Ibnu Majah dan An-Nasa,i, ia menyebutkan dalam
riwayatnya, "tiga puluh" dan Ahmad dengan keraguan antara kedua
redaksi itu)

itl i4L o')3'ohta Ur i ,Jv ,ffi'C, f ,:;L u.t f
6.l; ,{rr'"Li ir:r:) .";i' G'h,',A G i*r

4044. Dari lbnu umar, dari Nabi sAW, beliau bersabda,
"Barangsiapa yang pembelaannya menghalangi sarah satu hulrum-
hukum Allah, berarti ia telah menyelisihi perintah Artah." (rR.
Ahmad dan Abu Daud)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Hadits Abu
Hurairah mengandung anjuran unfuk meraksanakan hukuman, dan
bahwa hal ini akan bermanfaat bagi manusia, karena dengan begitu
telah dilaksanakan hukum-hukum Allah ra'ala dan tidak berbelas
kasihan terhadap para pelaku maksiat serta tidak membiarkan mereka
menghancurkan kehormatan kaum muslimin. Karena ifulah, telah
diriwayatkan secara pasti dari Nabi SAW dalam hadits Aisyah yang
disebutkan di dalam Ash-shafuifuain, bahwa Nabi SAW berkhutbah,
"wahai manusia. sesungguhnya umat-umat seberum rulian telah
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binasa karena apabila orang terhormat di antara mereka mencuri
mereka membiarknnnya (tidak menghukumnya), sedangkan bila orang
lemah di antara mereka mencari mereka memberlakukan hukuman
padanya." Hadits Ibnu Umar menunjukkan haramnya memberikan
pembelaan pada hukuman yang telah ditetapkan oleh syariat, dan
menunjukkan ancaman bagi pelakunya, bahwa perbuatan itu
merupakan penentangan terhadap perintah Allah Ta'ala. Ath-
Thabarani mengeluarkan riwayat dari Urwah bin Az-Zttbair, ia
mengatakan, "Az-Zlbair bertemu dengan seorang pencuri, lalu ia
memberikan pembelaan kepadanya, maka dikatakan kepada, 'Ini
harus disampaikan kepada imam (penguasa).' Ia berkata, 'Bila telah
sampai kepada imam, maka Allah akan melaknat yang membela dan
yang dibela."' Abu Daud, An-Nasa'i dan Al Hakim juga
mengeluarkan hadits yang bersumber dari Amr bin Syu'aib, dari
ayahnya, dari kakeknya, yang disandarkan kepada Nabi SAW,
"Silakan kalian saling memintakan maaf terhadap hukuman-hukuman
semasih berada di antara kalian. Adapun ketetapan hukuman yang
telah sampai kepadaku maka wajib dilal<sanakan."

Bab: Felaksanaan Hukuman Rajam Dimulai Oleh Saksi; dan Bita
Terbukti Karena Pengakuan, Maka Imam (Pemimpin) yang

Memulainya

,',-)7L 6l; '1n .,U,n V's: *@.oti :Jtt"',;rt ,G ?'n
L>:1:y ttt,,:,J",^l*+ +1t"€) it jt6!:t vait-;
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4045. Dari Amri Asy-Sya'bi, ia menuturkan, "syarahah mempunyai
suami yang sedang pergi ke syam, lalu ia hamil, kemudian maulanya
membawanya kepada Ali bin Abu Thalib M, ralu berkata,
'Perempuan ini telah berzina dan ia mengakuinya.' Maka Ali
mencambulorya seratus kali pada hari Kamis, kemudian merajamnya
pada hari Jum'aL lalu dibuatkan lubang untulcnya hingga sebotas
pusar, dan aku turut menyal<sikan. Kemudian Ali berkata,
'sesungguhnya rajam adalah sunnah yang telah ditetapkan oleh
Rasulullah sAW. Jika perbuatan ini disaksikan oleh seseorang, maka
yang pertama kali melempar adalah saksi itu, ia bersal<si kemudian
kesalcsiannya itu disusul dengan lemparan batunya- Namun karena ia
telah mengaku, maka aku yang pertama kati melemparnya.'
Kemudian Ali melemparnya, lalu orang-orang pun melemparinya,
dan aku termasuk di antara mereka. sungguh, demi Allah, aku
termasuk di antara mereka yang membunuhnya." (Diriwayatkan oleh
Ahmad)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Ibnu Daqiq Al
'Id mengemukakan, bahwa para ahli fikih menganjurkan agar imam
(penguasa) memulai merajam bila perbuatan zina dibuktikan dengan
pengakuan pelaku, dan bila dibuktikan oleh para saksi maka para saksi
itu yang memulai merajam.

Bab: Lubang untuk pelaksanaan Hukuman Rajam

,i ?-t f,,il*;i\f y { €;; 
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4046- Dari Abu Sa'id, ia menuturkan, "Ketika Rasulullah SAIV

memerintohkan kami untuk merajam Ma'iz bin Malik, kami

membawarqru keluar menuiu Baqi'. Demi Allah, kami tidak

membuatkan lubang untubtya, dan kami tidak mengikatnya, tapi ia
berdiri unruk kami, lalu kami melemparinya dengan tulang, pecahan

gentongfi, lalu ia merasa kesakitan, kemudian ia melarikan diri,

hingga aHtirnya kami menanglcapnya di areal yang berbatuan hitam,

l<emudian kami melemparhya dengan bebatuan besar dari kumpulan

bebatuan hinga ia diam (meninggal). " (Diriwayatkan oleh Ahmad,

Muslim dan Abu Daud)

J?rr;-:!jtu;.ii-^,ujr -}*,iu ,4i '* ,ti'j../ ,It ls *
u* :L-iu pt q, ok c$ .tt3;;, 'G-',;fr'.*3 $ of ,1'
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'5 Yakni pecahan dari gsntong atau laimya yang berukuran besar yang terbuat dari
teneh liat Bahkan dalam riwayat Abu Daud disebutkan: "dengan bongkahan
tanah 1mg telah rcngeras."
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4047. Dari Abdullah bin Buraidah, dari ayahnya, ia menuturkan,
"Wanita Al Ghamidiyah datang (kepada Nabi SAI{) lalu berkata,
'Wahoi Rasulullah, alat telah berzina, maka sucikanlah aku.' Namun
beliau menolalvtya. Keesokan harinya, wanita itu berkata, 'Wahai
Rasulullah, mengapa engkau menolakku? Mungkin engkau menolakku
sebagaimana engkau telah menolak Ma'iz. Demi Allah aku terah
hamil.' Beliau bersabda, 'Kalau tidak mau (menarik ucapanmu).
Pergilah engkau hingga melahirkan.' setelah wanita itu melahirkan,
ia datang lagi dengan membawa anahtya dengan kain, lalu ia
berkata, 'Ini, aku telah melahirkan.' Beliau bersabda, 'pergilah, lalu
susuilah ia hingga engkau menyapihnya.' Setelah menyapihnya,
wanita itu datang lagi sambil membawa analorya, sementara tangan si
anak sedang memegang sepotong roti, lalu wanita itu berkata, 'wahai
Nabiyullah, aku telah menyapihnya, dan kini ia telah makan., Maka
beliau menyerahkan anak itu kepada salah seorang kaum muslimin,
lalu beliau memerintahkan hukuman untulotya. Maka dibuatkanlah
lubang untuknya sebatas dadanya, kemudian beliau memerintahkan
orang-orong, lalu mereka pun merajamnya. Kemudian Khalid bin
Walid datang membawa batu, lalu ia melempar kepalanya hingga
darahnya memuncrat ke wajah Khalid, maka Khalid menceranya
hingga Nabi SAW mendengar celaan Khalid terhadapnya, maka
beliau bersabda, 'Tahan wahai Khalid. Demi Dzat yang jiwaku
berada di tangan-Nya. sungguh ia telah bertaubat dengan suatu
taubat yang seandainya taubat itu digunakan oleh pemungut upeti
yang mengambilnya tanpa hak, niscaya ia akan diampuni.' Kemudian
beliau memerintahkan agar jenazahnya diurus, ralu beliau
menyalatkannya, lalu dikuburkan." (Diriwayatkan oleh Ahmad,
Muslim dan Abu Daud)
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4048. Dari Abdullah bin Buraidah, dari ayahnya, ia menuturkan,

"Ma'iz bin Malik At Aslami datang kepada Rasulullah SAW lalu

berlrata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya alru telah berzina, dan aku

ingin agar engkau mensucikanht.' Namun beliau menolahrya.

Keesokan harinya ia datang lagi, lalu berknta, 'Wahai Rasulullah,

sesungguhnya ahr telah benina.' Namun beliau menolak untuk kedua

lralinya. Kemudian beliau mengutus utusan kepada kaumnya, lalu
(utusan in) berkata, 'Apakah kalian mengetahui ada ketidak beresan

pada akalnya? Kalian mengingkari sesuatu pada dirinya?' Mereka

menjmrab, 'Yang kami kctahui bahwa alralnya sehat, ia termasuk

orang shalih di antara kami. Begitulah yang terlihat oleh knmi.'

Kemudian Ma'iz datang untuk ketiga kalinya, makn beliau mengirim

last utusan dan menanyakan tentang perihalnya, lalu merekn

memberitahwtya, bahwa Ma'iz tidak sedang ada masalah, dan tidak

ada gangguan pada akalnya.' Ketilra Ma'iz datang untuk keempat

kalinya, dibuatkantah lubang untuknya, kemudian beliau

memerintahkan agar ia diraiam. " (fIR. Muslim)

Aq+Wkbd'#,
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4049. Diriwayatkan juga oleh Ahmad, yang mana pada bagian
akhirnya ia menyebutkan: "Kemudian Nabi sAW memerintahkan agar
dibuatkan lubang untulotya, lalu dibuatknn lubang untuknya, lalu
dimasukkan ke dalamnya hingga sebatas dadanya. Kemudian beliau
memerintahkan orang-orang agar meraj amnya. "

Jlt.,ftqfi- i?i'i:t;|(.t Lf ,g>t;irti ly,,". j'..t: ..*r;t .i ,SG v;;;l :W it Jt-r'iitt :Jv .'gu
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4050. Dari Khalid bin Al-Lajjaj, bahwa ayahnya memberitahunya -
kemudian diluturkan kisah seorang laki-laki yang mengalat telah
berzina-, ia menceritakan, "Lalu Rasulullah SAW bertanya
kepadanya, 'Apakah engkau sudah menikah?' Laki-laki itu menjawab,
'Ya.' Kemudian beliau memerintahkan untuk merajamnya. Maka kami
membawanya, lalu kami membuatkan lubang unturcnya hingga kami
memasukkannya ke dalam lubang tersebut, lalu kami melemparinya
dengan bebatuan hingga ia diam (meninggal)." (HR.Ahmad dan Abu
Daud)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Sabda beliau
(Kalau tidak mau (menarik ucapanmu). pergilah engkau hingga
melahirkan), An-Nawawi mengatakan, "pengertiannya: Bila engkau
menolak menebus kesalahanmu sendiri dan bertaubat dari ucapanmu
itu, maka sekarang pergilah hingga engkau melahirkan, kemudian
setelah itu engkau akan dirajam."

Sabda beliau Qtemungut apet) ialah petugas untuk mengurusi
upeti yang diambil dari orang-orang secara tidak hak. Disebutkan di
dalam Al Qamus: Al Mal<s adalah pengurangan dan kezhaliman, yaitu
yang biasa diambil dari para pedagang di pasar-pasar pada masa
jahiliyah.
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Keterangan tentang hadits-hadits di atas telah dikemukakan

sesuai dengan pemahaman kami, adapun penulis mengemukakannya

di sini adalah sebagai dalil sebagaimana yang dicantumkan pada

judulnya, yaitu pembuatan lubang untuk orang yang akan dirajam.

Tampak ada perbedaan riwayat mengenai hal ini, lalu dua riwayat

yang berseberangan dipadukan, yang mana riwayat yang menyebutkan

tidak dibuatkan lubang memungkinkan si pelaku melarikan diri,

sedangkan yang menyatakan tidak dibuatkan lubang menyatakan tidak

memungkinkan untuk melarikan diri. Karena tidak mungkin

menggabungkan kedua riwayat itu, maka sebaiknya mendahulukan

riwayat yang menetapkan keberadaan lubang.

Bab: Penangguhan Hukuman Rajam Bagi Wanita Hamil Hingga

Melahirkan, dan Penangguhan Hukuman Cambuk Bagi yang

Sedang Sakit Hingga Kondisinya Membaik
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4051. Dari Sulaiman bin Buraidah, dari ayahnya: Bahwasanya Nabi

sAW didatangi oleh seorang wanita Ghamidiyah dari suku Azdi lalu

114 
- 

Mukhtashar Nailul Authar



berkata, "Wahai Rasulullah, sucikanlah aku." Beliau bersabda,
"Celaka engkau. Kembalilah dan beristighfarlah kepada Allah serta
bertaubatlah kepada-Nya." Wanita itu berkata, "Tampaknya engkau
menolakku sebagaimana engkau telah menolak Ma'iz bin Malik."
Beliau bertanya, "Apa itu?" Wanita itu menjawab, bahwa ia telah
hami karena zina. Beliau bertanya (menegaskan), "Begitukah
engkau?" Ia menjawab, "Benar." Beliau bersabda, "(Tunggulah)
sampai engkau melahirkan apa yang tengah dikandung perutmu."
Lalu seorang laki-laki dari kaum Anshar menanggungnya hingga
melahirkan. (Setelah wanita itu melahirkan), laki-laki itu mendatangi
Nabi SAW lalu berkata, "Wanita Ghamidiyah itu telah melahirkan."
Beliau bersabda, "Kalau begitu, kita tidak merajamnya dulu dan
membiarkan anaknya yang masih kecil tanpa ada yang menyusui."
Seorang laki-laki dari kaum Anshar berkata, "Wahai Nabiyullah, aku
akan menanggung penrysuannya." Maka beliau pun merajamnya.
(HR. Muslim dan Ad-Daraquthni, dan ia mengatakan, "Ini hadits
shahih.")36

',t'|ffi i' J;r'it'-^# niilt oi,jZ: i ork,r
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'u Pada riwayat lainnya disebutkan: "Beliau bersabda, 'pergilah, lalu susuilah ia
hingga engkau menyapihnya.' Setelah menyapihnya, wanita itu datang lagi
sambil membawa anaknya, sementara tangan si anak sedang memegang
sepotong roti, lalu wanita itu berkata, 'Wahai Nabiyuilah, aku telah
menyapihnya, dan kini ia telah makan.' Maka beliau menyerahkan anak itu
kepada salah seorang kaum muslimin, lalu beliau memerintahkan hukuman
(rajam) untuknya." Konteksnya, kedua hadits ini tidak senada, padahal keduanya
mengisahkan kasus yang sama dan keduanya shahih, yang mana salah satu
riwayat menyebutkan bahwa hukuman itu dilaksanakan setelah melahirkan,
sedangkan riwayat lainnya menyebutkan bahwa hukuman itu dilaksanakan
setelah penyapihan. Sehingga kemungkinannya, bahwa maksud ucapan orang
Anshar (Ilahai Nabiyullah, aku akan menanggung penyusuannya) adalah setelah
penyapihan, yaitu penanggungan dan pendidikan, sedangkan redaksi
"penyusuan" adalah sebagai kiasan.
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4052. Dari Imran bin Hushain: Bahwa seorang wanita dari Juhainah

mendatangi Nabi SAW, yang mana wanita itu sedang hamil karena

zina, lalu wanita itu berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah melakukan

pelanggaran, makn laksanakanlah hukuman kepadaku." Maka Nabi

sAW memanggil wali si wanita, lalu beliau berkata, "Perlakukanlah

ia dengan baik. setelah melahirkan, bawalah ia kepadaku." Maka

walinya melal<sanakan. Setelah itu, Rasulullah SAW memerintahkan

(pelaksanaan hukuman rajam), lalu pakaian wanita itu dikencangknn

(diikat agar tidak tersingkap), kemudian beliau memerintahknn untuk

dirajam, setelah itu beliau menyalatknn ienazahnya, maka umar

berkata, "Wahai Rasulullah, engkau menyalatkannya, padahal ia

telah berzina?" Beliau bersabda, "Ia telah bertaubat dengan suatu

taubat yang seandainya dibagikan kepada tuiuh puluh orang warga

Madinah, tentu akan mencukupi. Apakah engkau dapat menemukan

yang lebih utama daripada pengorbanan dirinya untuk Allah? " (HR.

Jama'ah kecuali Al Bukhari dan Ibnu Majah)

Hadits ini juga menunjukkan bahwa orang yang menjalani

hukuman hendaknya diupayakan agar auratnya tidak terbuka'

'of'o'4G ,'c-i) *j y *Ut & :t)t {;).a;i ;:1 ,',SGV ?
'oi t7:)L 6'o\'4 ,y'u1y qi e ttY l#:$ ,o*i
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4053. Dari Ali, ia menuturkar,'":S"rurf*hnyo ,rdo seorang budak
perempuan milik Rasulullah SAW yang berzina, maka beliau
memerintahkanku agar mencambulotya, lalu aku mendatanginya,
ternyata ia baru melahirkan, alu merasa khawatir bila
mencambuknya akan menyebabkan kematiannya, maka aku ceritakan
hal itu kepada Nabi SAW, beliau pun bersabda, 'Bagus sekali
(tindakanmu), biarkanlah ia hingga kondisinya membaik."' (HR.
Ahmad, Muslim, Abu Daud dan At-Tirmidzi, dan ia menilainya
shahih)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Kisah wanita
Ghamidiyah dijadikan dalil oleh mereka yang berpendapat wajibnya
penangguhan hukuman rajam terhadap wanita yang sedang hamil
hingga ia melahirkan, bahkan hingga menyusui dan menyapih
anaknya. Menurut golongan Al Hadi, bahwa penangguhan itu tidak
sampai penyapihan, kecuali bila tidak ada wanita lain yang akan
menyusui dan mengasuhnya, tapi bila ada yang akan menyusui dan
mengasuhnya, maka hukumannya tidak ditangguhkan. Mereka
berpatokan dengan hadits Buraidah.

Sabda beliau (biarkanlah ia hingga kondisinya membaik).
Disebutkan di dalam Al Qamus: Tamaatsala adalah hampir sembuh.
Dalam riwayat Abu Daud disebutkan dengan redaksi: "Hingga
berhenti darahnya (yakni darah nifasnya)." lni menunjukkan, bahwa
hukuman cambuk bagi orang yang sedang sakit ditangguhkan hingga
sembuh atau hampir sembuh.

Bab: Sifat Cambuk (yang Digunakan untuk Mencambuk
Terhukum), dan Bagaimana Mencambuk Orang yang Sakitnya

Tidak Dapat Diharapkan Kesembuhannya?
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4054. Dari Zaid bin Aslam: Bahwa pada masa Rasulullah sAW ada

seorang laki'laki yang mengalat dirinya telah berzina' maka

Rasulullah sAW minta diambilkan cambuk, lalu beliau diberi cambuk

yangtelahterurai,kemudianbeliauberkata"'Yanglebihbaikdari
ini." Lalu beliau diberi cambuk baru yang uiung-ujungnya belum

,orntf,, beliau berkata lagi, "Antara ini dan ini." Lalu beliau diberi

cambukyangtelahlunakdanpengilratujungtelahlepas,kemudian
memerintahlcnn agar laki-laki tersebut dicambuk dengan cambuk itu'

(HR. Malik di dalam Al Muwaththa')

,iu,:o',t) i * i *}*ft i,y ; Ai Ui *
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z--::u ^J IJL {: fr* :'Jti .;t13 iu ili.'P"i ':-;: t-,

(*;G';(t'illi ir1r1 .fru, iti .i:--;t') ^;*';i?i cSr4'

orti. Dari Abu (Jmamah bin Sahal bin Hunaif, dari Sa'id bin Sa'd

bin Ubadah, ia menuturkan, 
,Di antara rumah-rumah tinggal kami

terdapat seorang laki-laki pendek (cebot) yang lemah' sehingga tidak

disadari kecaali ia telah berzina dengan salah seorang budak mereka'

Kemudian hal itu disampaikan oleh sa'd bin ubadah kepada

Rasulullah sAW, dan laki-laki itu adalah seorang muslim, maka

37 yakni ujung-ujunpya masih keras dan belum terurai karena tali pengikat

ujrmgnya belum lePas.
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beliau berkata, "Pukullah ia atas pelanggarannya." Mereka berkata,
"wahai Rasulullah, ia lebih lemah dari yang engkau duga. Bila kami
memukulnya seratus kami, kami bisa membunuhnya.,, Beliau
bersabda, "Ambilkan untulotya selcumpulan ranting pohon yang
terdiri dari seratus ranting, lalu pulrullah ia dengan itu satu kali
pukulan." Kemudian mereka melal<sanakannya. (HR. Ahmad dan
Ibnu Majah)

,p'F* i,;* i; 
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4056. Abu Daud juga meriwayatkan hadits yang semakna dari riwayat
Abu Umamah bin sahl, dari sebagian sahabat golongan Anshar, yang
mana di dalam riwayatnya disebutkan: "seandainya kami
membawakannya kepadamu, maka akan berantakanlah tulang-
tulangnya. Karena dia hanya berupa kulit yang melapisi tulang."

Pensyarah Rahimahullah ra'ara mengatakan: Hadits zaid bin
Aslam menunjukkan bahwa cambuk yang digunakan untuk
mencambuk pezina adalah yang kondisinya sedang, yaitu antara yang
baru dan yang sudah layu. Begitu juga bila hukuman dilaksanakan
dengan tongkat, maka harus menggunakan yang sedang, yaitu antara
besar dan kecil, dan antara yang baru dan yang sudah layu. Hadits
Abu Umamah menunjukkan bahwa orang yang sakit yang tidak
mampu menahan hukuman pukulan dengan kayu atau serupanya,
maka dilakukan dengan sesuatu yang memungkinkan (disesuaikan
dengan kondisinya, sehingga tidak sampai meninggal).

tr,p+
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Bab: Hukuman Bagi yang Menikahi Mahromnyal atau

Melakukan Liwath (Homosex); atau Menyetubuhi Binatang

;J$ \q;';-i !.i ,ut"), A'r'Cy'4 ,iC ?G I ,))t f
* -?i oi ,'nr rj:,?;t c')i h, ,Stffi I' J';r'4

<,lrir oi'qy")t:t f6'ut.'f'+ lt 
:^*ir ifr; .'iu'*t',

4057. Dari Al Bara' bin 'Azib, ia menuturkan, "Aku berjumpa dengan

pamanlcu, saat itu ia membawa panji, maka aku bertanya, 'Mau

kemana?' Ia menjawab. 'Rasulullah SAW mengutusku kepada

seorang laki-laki yang menikahi bekas istri ayahnya, agar aku

memenggal lehernya dan mengambil hartanya."' (HR. Imam yang

lima, namun Ibnu Majah dan At-Tirmidzi tidak menyebutkan tentang

pengambilan harta)

'i#o': ,y :W :t J'-r'J$:Jv @, q& it * ,{* *
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4058. Dari lkrimah, dari lbnu Abbas RA, ia berkata, "Rasulullah

SAW bersabda, 'Barangsiapa yang kalian dapati melakukan

perbuatan lmum Nabi Luth (iwath/sodomi), maka bunuhlah

pelakunya (orang yang menyodomi) dan yang diperlakukannya

(orang yang disodomi). "' (HR. Imam yang lima kecuali An-Nasa'i)

a, ?.. 7. t., o t o-, l. .a, o. , ,z .tz c,, . c o . c ,,*-#l & ol_ ,SJt "* AV .;-t;.c cr.ob*r).* U + f
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Dari Sa'id bin Jubair dan Muiahid, dari lbnu Abbas, tentang

hukuman bagi orang yang belum menikah yang melakukan liwath, ia
mengatakan, "Dirajam. " (Diriwayatkan oleh Abu Daud)
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4059. Dari Amr bin Abu Amr, dari llcrimah, dari ttnu ,qiOai,
bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa menyetubuhi
binatang, maka bunuhlah ia dan bunuhlah binatangnya. " (HR.
Ahmad, Abu Daud dan At-Tirmidzi, dan ia mengatakan, "Kami tidak
mengetahuinya kecuali dari hadits Amr bin Abu Amr, dari Ikrimah,
dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW)

o, . c., c 1o. c . c /t., e i. tit * ,i-ti'c-.,i'r ,fG 
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At-Tirmdizi dan Abu Daud juga meriw ayilkandari hadits esnim, aari
Abu Ruzain, dari Ibnu Abbas, bahwa ia mengatakan, "Barangsiapa
menyetubuhi binatang, maka tidak ada hadd (hukuman yang telah
ditentukan) atasnya."" Iu menyebutkan bahwa riwayat ini lebih
shahih.

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Ucapan perawi
(Rasulullah SAW mengutusku kepada seorang laki-laki yang
menikahi bekas istri ayahnya, agar aku memenggal lehernya dan
mengambil hartanya), hadits ini menunjukkan bolehnya imam
(penguasa) memerintahkan untuk membunuh orang yang melanggar
suatu aturan syariat seperti masalah ini, karena Allah Ta'ala telah
berfirman, "Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah
dikawini oleh ayahmz." (Qs. An-Nisaa' $): ZZ). Namun demikian,
hadits ini juga mengandung pengertian, bahwa orang yang

" Yakni bahwa pelakunya dicambuk tapi tidak sebanyak hadd.
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diperintahkan oleh Nabi SAW untuk dibunuh itu, adalah orang yang

mengetatrui kehararnan perbuatannya, sehingga perbuatannya itu
menglralalkan daralrnya, karena perbuatannya itu yang menyebabkan

kekufuran. Disebutkan di dalam Al Muqni': Jika terjadi persetubuhan

dalam pernikatran yang disepakati tidak sahnya" seperti menikahi
wanita yang bersuami, wanita yang masih dalam masa iddah,

menikahi istri kelima (setelah mempunyai empat iski), menikahi
mahrom dari nasab atau persusuan, atau menyewakan wanita untuk
dizinai, atau menyewa wanita milik orang lain untuk dizinai, atau

berzina dengan wanita yang ia mempunyai hak qishash terhadapnya,

atau anak perempuan yang masih kecil, atau wanita gila, atau wanita
mara pun kemudian dinikahi, atau budak perempuan kemudian
dibelinya, atau mencampurkan wanita berakal dengan laki-laki gila
atau anak laki-laki yang masih kecil lalu terjadi persetubuhan, maka

mereka semua dikenai sanksi.

Sabda beliau (Barangsiapo yang kalian dapati melakukan
pobudan kaum Nabi Luth (liwuUsodomi), maka bunuhlah
pdahuya (orong yong menyodom) dan yang diperlakukannya
(orang yang disodomi)). Ibnu Ath-Thala' di dalam bukunya ,,4 I Abkam

menyebutkan: Tidak ada riwayat pasti dari Rasulullatr SAW yang

menyebutkan bahwa beliau merajam pelaku liwath dan tidak pula
menghukum, yang ada hmya berupa sabda beliau, "bunuhlah

dan yang diperlafukonnya." (Diriwayatkan dari beliau oleh
Ibnu Abbas dan Abu Hurairah). Pensyarah mengatakan: Asy-Syaf i
mengeluarkan riwayat dari Ali RA, bahwasanya ia merajam pelaku

liwath" Asy-Syaf i mengatakan, "Berdasarkan ini, kami menetapkan

rajam terhadap pelaku liwath, baik yang telatr menikatr maupun yang

belum pernah rnenikah." Al Baihaqi mengeluarkan riwayat dari Abu
Bakar, batrwasanya ia mengundeng orang-orang mengenai seorang

laki-laki yang dinikahi sebagaimana wanita dinikahi, lalu ia
menanyakan hal itu kepada para sahabat Nabi SAW, dan yang paling

keras jawabannya saat itu adalah Ali bin Abu Thalib, ia mengatakan,

"Ini perbuatan dosa" tidak ada suatu umat pun yang melakukan

kemaksiatan itu kecuali satu umat (yakni kaum Nabi Luth), dan
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karena perbuatan itu Allah telah menghukum mereka sebagaimana
yang telah kalian ketahui. Menurut kami, (hukumanya) adalah dibakar
dengan api." Lalu para sahabat Rasulullah SAW sepakat untuk
membakarnya dengan api. Tapi riwayat ini mursal. Diriwayatkan juga
dari jalur lain, yaitu dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, dari Ali,
selain peristiwa tadi, ia mengatakan, "Dirajam dan dibakar dengan
api." Al Baihaqi juga mengeluarkan riwayat dari Ibnu Abbas,
bahwasanya ia ditanya tentang hukuman liwath, maka ia menjawab,
"Dibawa ke bangunan paling tinggi, lalu dilemparkan, kemudian
diikuti dengan bebatuan." Penulis Asy-Sytfu' menyebutkan ijma'
sahabat, bahwa hukuman bagi pelakunya adalah dibunuh. Pensyarah
mengatakan: Pelaku perbuatan maksiat tercela nan hina ini sangat

berhak dihukum dengan hukuman yang bisa dijadikan pelajaran bagi
yang lainnya, dan diadzab dengan adzab yang mematahkan syahwat
kefasikan dan kemurtadan, sehingga pelaku kemaksiatan yang pernah
dilakukan oleh suatu kaum itu, layak dihukum dengan hukuman berat
dan menyakitkan serupa dengan siksaan yang pemah ditimpakan
kepada kaum itu, yang mana Allah Ta'ala telah menenggelamkan
mereka ke dalam bumi, yang mana adzab itu menimpa mereka semua,
baik yang telah menikah maupun yang belum menikah.

Sabda beliau (Barangsiapa menyetubuhi binatang, maka
bunuhlah ia dan bunuhlah binatangnya). Ulama telah berbeda
pendapat mengenai orang yang menyetubuhi binatang. Ada yang
berpendapat, bahwa pelakunya dibunuh. Ada juga yang berpendapat
bahwa pelakunya dihukum dengan hukuman zina, dan ada juga yang
berpendapat bawha pelakunya dita'zife. Al Hakim mengatakan,
"Menurutku, bahwa pelakunya dicambuk, tapi tidak seperti hukuman
zina." Hadits ini menunjukkan, bahwa binatang yang disebutuhi itu
harus dibunuh. Alasannya adalah berdasarkan apa yang diriwayatkan
oleh Abu Daud dan An-Nasa'i, bahwa ditanyakan kepada Ibnu Abbas,
"Bagaimana dengan binatangnya?" Ia menjawab, "Aku tidak melihat
beliau menyebutkan itu, kecuali bahwa beliau memakruhkan

3e Ta'zir ialah sanksi disiplin berupa pemukulan, hinaan, pemutusan hubungan
(pemboikotan/ pengucilan) atau pengusiran.
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memakan dagingnya karena telah diperlakukan seperti itu."

Bab: Laki-Laki yang Menyetubuhi Budak Perempuan Milik
Istrinya

'*,tr;9\$'i', 1- t 1,t.
I .,le J--l -*t-

qLiuk t4,W ir J'J"1r:tu"rd.U{;ta .y!;t dlc
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4060. Dari An-Nu'man bin Basyir -saat itu ia sebagai gubernur

Kufah-, bahwa diadukan kepadanya seorang laki-laki yang

menyetubuhi bwlak perempuan milik istrinya, maka ia berkata,

"sungguh als aksn memutuskan padanya dengan ketetapan

Rasulullah SAW: Jil(a ia (istrimu) menghalalkannya ftudak
perempuannya) untulonu, maka aht mencambulonu seratus knli,

namun jika tidak pernah menghalalkannya untulonu, maka aku

merajammu. " (Diriwayatkan oleh Imam yang lima)

xJ)L'-iy-,h1t 
€JG'^fr ,&Ut ,f ,gd' f ,!tl',lt

i L;Li "# l'o* ,1iu'..f,'L 'i t1Lrilrtt tt 'i6 ,o:l(yt

(A6L t')tt';) itttl ''^L;t
4061. Dalam riwayat lainnya disebutkan: Dari An-Nu'man, dari Nabi

SAW, bahwasanya beliau mengataknn tentang lqki-laki yang

menggauli budak perempuan milik istrinya, beliau bersabda, "Bila ia
(istrinya) menghalalkannya (budak perempuannya) untuknya

(suaminya), mal<a alan mencambulcnya seratus knli, namun jika tidak

pernah menghalalkannya untuknya, maka aku merajamnya."

(Diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasa'i)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Para ahli ilmu
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berbeda pendapat mengenai hukuman bagi laki-laki yang menggauli
budak perempuan milik istrinya. At-Tirmidzi mengatakan:
Diriwayatkan lebih dari seorang sahabat, di antaranya adalah Amirul
Mukminin Ali bin Abu Thalib dan Ibnu lJmar, bahwa hukumannya
adalah dirajam. Ibnu Mas'ud mengatakan, "Tidak ada hukuman yang
ditentukan baginya, akan tetapi ia dita'zir." Ahmad dan Ishaq
berpendapat sebagaimana yang diriwayatkan oleh An-Nu'man bin
Basyir. Pensyarah mengatakan: Inilah pendapat yang kuat, karena
hadits ini, walaupun ada catatannya, setidaknya statusnya adalah
adanya syubhat sehingga menggugurkan hadd. Dalam riwayat ini Abu
Daud menambahkan: "Ternyata mereka dapati bahwa ia (istrinya)
telah menghalalkannya (budak perempuannya) untuknya (suaminya),
maka laki-laki itu pun dicambuk seratus kali."

Bab: Hukuman ZinaHamba Sahaya Adalah Dicambuk Lima
Puluh Kali

696 W6

'U)i(r}-, ,J ari AW it J't-r',*)i:ju..S ,y *
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4062. Dari Ali M, ia menuturkan, "Rasulullah SAW mengutusku
untuk menemui budak perempuan hitam milihtya yang berzina supaya
aku mencambuhtya sesuai ketetapan, tetapi aku mendapatinya sedang
nifas, lalu aku melaporkan hal itu kepada Rasulullah SAW, beliau pun
bersabda kepadaku, 'Jika ia telah selesai nifasnya, maka cambuklah
ia sebanyak lima puluh kali."'(IIR. Abdullah bin Ahmad di dalam Al
Musnad)

; 'rJL'G';l iJu ,7'r;at a,i.)'€i ; ,.& ;.,i,r "r-; ,.,
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Dari Abdullah bin 'Ayyasy bin Abu Rabi'ah Al Makhzumi, ia

menuturkan, "(Jmar bin Khaththab memerintahkanht -bersama
beberapa pemuda Quraisy-, lalu knmi mencambuk beberapa budak

perempuan di antara budak-budak perempuan milik pemerintah, yaitu

masing-masing lima puluh knli, larena perzinaan." (Diriwayatkan oleh

Malik di dalam Al Muwaththa')

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Hal ini

dikuatkan oleh keumuman firman Allah Ta'ala, *Maka atas mereka

separoh hukuman dari hularman bagi wanita-wanita merdeka

bersuami." (Qs. An-Nisaa' (4): 25). Dalam hal ini tidak ada perbedaan

antara budak laki-laki dan budak perempuan.

Sabda beliau (Jika ia telah selesai nifasnya, maka cambuklah

ia sebanyak lima puluh ftcJf) menunjukkan bahwa orang yang sedang

sakit, yang semestinya dihukum cambuk, maka ditangguhkan hingga

ia sembuh. Mengenai hal ini telatr dibahas di muka.

Bab: Tuan Pemilik Budak Melaksanakan Hukuman Terhadap
Budaknya

',* 
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4063. Dari Abu Hurairah M, dari Nabi SAIT, beliau bersabda, "Bila

budak perempuan milik seseorang di antara kalian berzina lalu

perzinaannya benar-benar terbukti, maka hendaklah ia

mencambuknya dan jangan dicaci maki setelah hukuman. Bila
kemudian ia berzina lagi lalu perzinaannya benar-benar terbuhi,
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maka hendaklah ia mencambuknya dan jangan dicaci maki
setelah hukuman. Bila kemudian ia berzina lagi untuk ketiga kalinya,
maka hendaklah ia menjualnya walaupun hanya seharga seutas tali
bulu. " (Muttafaq'Alaih)

.€t'"t;t 
^-,fSt :+ tfij ,:'1t','ri, ,!t'r:'* i;i t:r:r,

4064. Diriwayatkan juga oleh Ahmad dalam riwayat lainnya, dan juga
oleh Abu Daud, yang mana keduanya menyebutkan: ,,pada kali
keempat dilal<sanakan hukuman dan dijual."

y\i ,f ffi I' J';:, ,9 ,)u ,,iEt, l.G i .i|j i;;',ji *
,ri'l\Lv'q JI.d ,o'r+v ,r) o; :Jti '# {: -.: t:1.

qr\i \ :eta: i.t Jv *'-)r t,'*..i O"r*6 .-3'o\i
@L "6;b .^L.fSt'ri atrilrt'".,

4065. Dari Abu Hurairah dan ZoA Un Xlroiid' nl, k"'duonyo
menuturkan, "Nabi SAll ditanya tentang budak perempuan bila
berzina dan tidak bersuami, beliau bersabda, 'Bila ia berzina maka
cambuklah ia, bila kemudian ia berzina lagi maka cambuklah ia, dan
bila kemudian ia berzina lagi maka cambuklah ia lalu juallah
walaupun hanya dengan seharga tali bulu.", Ibnu Syihab
mengataknn, "Aku tidak tahu, apakah itu setelah yang ketiga atau
yang keemp at. " (Muttafaq' Alaih)

|,;LiW o^il.6tc'of ,W ,*"*
i'*;'t tl:';:j ,W:v ,3Ar t4;
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4066. Dari Ali RA: Bahwa seorang pelayan Nabi SAW berzinq, lalu
Nabi SAW memerintahkanku agar melal<sanakan hukuman padanya,

malrn aku pun mendatanginya, namun aku dapati ia belum selesai

dari nifasnya, lalu aku menemui Nabi SAW dan menyampaikan hal
tersebut, beliau pun bersabda, "Bila telah kering darahnya, maka

lalrsanakanlah hukuman padanya. Laks anakanlah hukuman-hukuman

yang telah ditetapkan terhadap budak-budak knlian. " (HR. Ahmad

dan Abu Daud)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Sabda beliau
(dan jangan dicaci maki setelah hukuman), maksudnya, bahwa

bila telatr dilaksanakan hukuman yang tetapkan, maka tidak boleh

ditambah dengan yang lainnya, misalnya berupa cacian. Ada juga
yang mengatakan, bahwa maksudnya adalah larangan bagi pemilik
budak agar tidak hanya mencacinya tanpa melaksanakan hukuman
yang telah ditetapkan. Namun pengertian ini bertolak belakang dengan

koneksnya. Hadits-hadits di atas menunjukkan, bahwa tuan pemilik
budak agar melaksanakan hukuman terhadap budaknya. Demikian
pendapat segolongan salaf. Sementara Malik berpendapat, "Bila
budak itu telah menikah, maka perkaranya ditangani oleh imam
(penguasa), kecuali bila suaminya juga sirma-sama budaknya tuan

tersebut." Konteks hadits menunjukkan, bahwa budak laki-laki dan

budak perempuan sama-sama dicambuk, baik mereka itu telah
menikah maupun belum. Demikian pendapat Jumhur. Diriwayatkan
dari Ibnu Abbas, bahwa ia mengatakan, "Tidak ada hukuman tertentu

atas budak kecuali bila ia telah menikah." Ia berdalih dengan firman
Allah, "Dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin,

kemuidian merelca mengerjakan perbuatan keji (zina), maka atas

merelra separoh hulatman dari hulatman bagi wanita-wanita merdeka

bersuami." (Qs. An-Nisaa' (4): 25).. Pendapat ini dibantah di dalam Al
Bafur: Bahwa lafazh ifushaan mengandung banyak arti, di antaranya

berarti memeluk Islam, baligh dan menikatr. Yang lebih tepat adalah

membantah berdasarkan hadits Abdurrahman As-Sulami: Bahwa

Amirul Mukminin Ali RA berpidato, "Wahai manusia, laksanakanlah
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hukuman terhadap budak-budak kalian, baik mereka yang telah
menikah maupun yang belum."
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KITAB HUKUM POTONG TANGAN BAGI PENCURI

Bab: Berapa Nilai Curian yang Mengharuskan Hukum Potong

Tangan?

irj.,1 .r"rr;'^>;'^* ?'€'e ffi I' J';'rLi ,r' l, *
(a;tt

4067. Dari lbnu Umar, bahwasanya Rasulullah SAW menetapkan

potong tangan untuk (pencurian) baju besi yang harganya tiga

dirham. (IIR. Jama'ah)

.tt; 
""); 

f*.:r1-7. Y'qi
4068. Dalam lafazh sebagian mereka disebutkan: "Harganya tiga

dirham."

)G-r. C.r'€ 91il,'r-'*n# I' J';i ,-tt{ :|is '-:rG f
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4069. Dari Aisyah, ia mengatalan, "Nabi SAW menetapkan potong

tangan pencuri (yang nilai curiannya) mencapai seperempat dinar
atau lebih. " (tR. Jama'ah kecuali Ibnu Majah)

:G-'. ?-, e ,l g:ilt u'*n v ,j6 w ut ,:i :o;tjr"*1',
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4070. Dalam riwayat lainnya disebutkan: "Tidak ada pemotongan
tangan pencuri kecuali pada (pencurian) seperempat dinar atau
lebih." (HR. Ahmad, Muslim, An-Nasa'i dan Ibnu Majah)

t . i. t...6tui) irtry .rt lt/,

407L Dalam riwayat lainnya disebutkan Beliau bersabda,
"Dipotongnya tangan pencuri (yang nilai curiannya) mencapai
seperempat dinar. " (HR.Al Bukhari, An-Nasa'i dan Abu Daud)

<Ur$titji> ::b f": {C *J' '& ,jG :urj:'Gj
4072. Dalam riwayat lainnya disebutkan: Beliau bersabda,
"Dipotongnya tangan (pencuri yang nilai curiannya) mencapai
seperempat dinar atau lebih. " (HR.Al Bukhari)

',ry ;'i'r^ qrrLk \i ,f- &'€riau :Jt; :4gr';j
,r.'o o .or, l' '.5t F Ct )rL-'-thrt c"t1'> uX yT :6-'nt * otS, U;
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4073. Dalam riwayat lainnya disebutkan: Beliau besabda, ',potonglah
(tangan pencuri yang nilai curiannya) mencapai seperempat dinar.
Namun janganlah kalian memotong yang kurang dari itu." Saat itu,
seperempat dinar adalah tiga dirham, dan satu dinar adalah dua
belas dirharz. (HR. Ahmad)

,-; o'r; u* g:tt U'*f I ,ffi ar J'",1, Jti:t-gr";j
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4074. Dalam riwayat lainnya disebutkan Rasulullah SAW besabda,
,,Tangan pencuri tidak dipotong (yang nilai curiannya) lurang dari

hargi baju besi." Lalu ditanyakan kepada Aisyah M, "Berapa harga

baju besi?" Ia menjawab, "Seperempat dinar'" (HR'An-Nasa'i)
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4075. Dari Al A',masy, dari Abu shalih, dari Abu Hurairah, ia

berkata, "Rasulullah SAW bersabda, "Allah telah melalorut pencuri

yang mencuri telur sehingga tangannya dipotong, dan pencuri yang

mencuri tali sehingga tangannya dipotong"' Al A'masy mengatakan'
,,Mereka memandang bahwa itu adalah telur besi, dan mereka juga

menganggap bahwa di antara ienis tali ada yang nilainya mencapai

beberapa dirham. " (Muttafaq' Alaih)

,*\i J';i;t:9#.;t
Dalam riwayat Muslim tidak disebutkan tambahan perkataan Al

A'masy.

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Jumhur dari

kalangan salaf dan khalal di antaranya adalah para khalifah yang

"*put 
berpendapat ditetapkannya hukum potong tangan pada

perrc.rriun yang bemilai tiga dirham atau seperempat dinar, hal ini

Lerdasarkan hadits-hadits di atas tadi. Kemudian mereka berbeda

pendapat bila barang yang dicuri itu tidak dinilai dengan emas atau

perat- Malik dalam pendapat yang masyhur darinya menyatakan,
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bahwa ukurannya adalah berdasarkan dirham, bukan dengan
seperempat dinar, bila alat tukarnya berbeda. Asy-Syaf i mengatakan,
"Hukum asalnya dalam mengukur segala sesuatu adalah emas, karena
emas merupakan pokok semua perhiasan di bumi." Sebagian ulama
Baghdad mengatakan, bahwa ukurannya berdasarkan alat tukar yang
biasa berlaku di negeri yang bersangkutan. Pendapat lainnya
menyatakan, bahwa potong tangan diberlakukan pada pencurian yang
sedikit dan yang banyak, demikian dikemukakan di dalam Al Bafur
dari Al hasan Al Bashri, Daud dan Khawarij. Mereka berdalih dengan
keumuman firman Allah Ta'ala, "Laki-laki yang mencuri dan
perempuan yang mencuri potonglah tangan keduanya." (Qs. Al
Maaidah (5): 38). Pendapat ini dibantah, bahwa keumuman ayat ini
dibatasi oleh hadits-hadits tadi, namun kemudian mereka berdalih
dengan hadits Abu Hurairah, "Allah telah melaknat pencuri yang
mencuri telur sehingga tangannya dipotong, dan pencuri yang
mencuri tali sehingga tangannya dipotong." Pandangan ini pun
dibantah, bahwa yang dimaksud dengan redaksi ini adalah ..betapa

pun sedikitnya nilai curian" bila pencurian itu merupakan kebiasaan si
pelaku sehingga nilainya mencapai kadar yang mengharuskan
diberlakukannya hukum potong tangan. Demikian yang dikemukakan
oleh Al Khithabi dan Ibnu Qutaibah, namun bantahan ini tampak
berlebihan. Yang lebih mengena adalah, bahwa yang dimaksud adalah
untuk menjauhkan pencurian, sehingga diungkapkan dengan redaksi
"bahwa yang semestinya tidak diberlakukan hukum potong
disetarakan dengan yang diberlakukan hukum potong" sebagaimana
yang tersirat dalam hadits: "Barangsiapa membangun masjid karena
Allah walaupun hanya seperti sarang bebek'' walaupun sebenarnya
tidak mungkin sarang bebek bisa dijadikan masjid, niunun ungkapan
ini hanya sebagai dorongan untuk membangun masjid. Ada juga yang
berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan telur dalam hadits di atas
adalah telur besi sebagaimana yang dikemukakan oleh Al A'masy,
karena tidak diragukan lagi, bahwa tentunya telur besi itu sangat
bernilai, begitu juga tali, karena ada jenis tali yang harganya bisa
mencapai tiga dirham, seperti tali untuk perahu. Namun alasan ini pun
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tidak sejalan dengan maksud sindiran. Kendati demikian, telah

disebutkan di muka bahwa Amirul Mukminin Ali RA menetapkan

hukum potong tangan terhadap pencurian telur besi yang harganya

seperempat dinar.

Bab: Pencurian Barang yang Diiaga (Disimpan di Tempatnya);

dan Berlakunya Hukum Potong Tangan Terhadap Pencurian
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4076. Dari Rafi' bin Khudaii, ia mengatakan, "Aku mendengar

Rasulullah sAW bersabda, 'Tidak ada potong tangan pada

(pencurian) buah dan tidak pula pada (pencurian) sumsum pohon""

(HR. Imam yang lima)

f W lur J't-r'$, i,SG 1o'* ,+i'* ".i* /. :f I
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4077. Dari Amr bin syu'aib, dari ayahnya, dari kakehtya, ia

mengataknn, "Rasulullah sAl( ditanya tentang buah yang masih

tergantung (di pohonnya), beliau meniawab, 'Barangsiapa mencuri

sedanglran ia sedang sangat membutuhlmn (untuk dimaknn) tanpa

mengantonginya, maka tidak ada hulatman apa-apa terhadapnya.

sedangknn yang keluar (dari kebun itu) dengan membawa dari

buahnya, maka ia menanggung dua knli lipat disertai dengan

hulatman. Dan barangsiapa yang mencuri sesuatu darinya (dari
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buah-buahan tersebut) setelah ditempatkan di tempat
penyimpanannya (tempat pengeringannya) yang jumlah (curiannya)
mencapai nilai baju besi, maka ia dihukum potong tangan."' (HR.
An-Nasa'i dan Abu Daud)

.';)t'# U.i q o'i.t; { ri1 g;:r * y q:i cj
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4078. Dalam riwayat lainnya disebutkan: .Ia mengatakan, "Aku

mendengar seorang laki-lalki dari suku Muzyanah bertanya kepada
Rasulullah SAW mengenai kambing yang diambil dari tempat
penggembalaan, 'Mengenai hal itu dikenai denda dua kali lipatnya
dan sanksi pukulan. Kemudian hukuman atas barang yang dicuri dari
tempat pemberhentian unta adalah potong tangan, jika harta yang
diambil mencapai harga baju besi.' (Saat itu berharga seperempat
dinar). Selanjutnya ia mengatakan, 'Wahai Rasulullah,
bagaimanakah dengan buah-buahan yang dicuri dari kelopalmya? "
Beliau pun menjawab, "Barangsiapa mencuri dengan mulutnya dan
ia tidak mengantonginya (tidak menyembunyikannya) maka hal itu
tidak apa-apa baginya (tidak ada potong tangan), dan apa yang
dibawanya, maka ia wajib membayar harganya dua kali lipat dan
dikenai sanl<si pukulan sebagai hukuman; dan barangsiapa yang
mencuri harta dari tempat pengeringan kurma, maka di dalamnya
terdapat potong tangan; jika yang dicurinya seharga baju besi. " (HR.
Ahmad dan An-Nasa'i)
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.LaL.fG il',
4}lg.Ibnu Majah juga meriwayatkan hadits yang semakna'

+iJry *'rlt'#"& I ui,:i1 ',t'GPt tt;i

)6.clrlt*'t
4030. An-Nasa'i -*r6[ahkan di akhir riwayatnya: "Adapun yang

tidak mencaryi harga baiu besi, maka ia menangguh dua kali

harganya dkerta pemuhtlan sebagai hulcuman'"

,J:Jtri )v: €d-GrcLi,;;7'y *i*V
6t :k q etrt **:i ,?!i'oi o'i''; ritiL A';iiY 

*1}i er! igl .i:i-itiL'#':6:,*',i;*
Dari Amrah binti Abdunahman: Bahwa seorang pencuri mencuri

buah utnrjiah poda muta (Jlcman bin Affan, kemudian utsman

memerintahkan untuk menilai harganya, ternyata senilai tiga dirhman

berdasarkan nilai satu dinar sama dengan dua belas dirham, maka

(J*man pwr menetapkan huhtman potong tangannya. (Diriwayatkan

oleh Malik di dalam I I Mnvaththa)

Penqarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan : Al Katsar adalafu

srmrsum pohon palem. Al Jariin, disebutkan di dalam An-Nihayah'.

Ialah tenrpat pengeringan buah kurma-

Al Hariisa,T, yaitu yang digerrbalakan dan dijaga. Ada juga

yang mengatakan, '"Temrak yang kemalaman sebelum mencapai

kandarren)ra"

sabda beliau (Mengenoi hat itu dikenai denda dua kali

lipmrya)meNrrmjtrkkanbolehnyamenetapkansanksiberupadenda
hrt* Dm sabda beliau (dan sanksi pukulan) menunjukkan bolehnya

menetrykan sadsi denda harta dan sanksi fisik'
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Hadits Rafi' dijadikan dalil yang menunjukkan bahwa orang
yang mencuri buah dan buah muda (calon buah) yang masih di dalam
kuncupnya, tidak dipotong tangannya, baik yang dicuri itu langsung
dari pohonnya ataupun yang telah dipetik oleh pemiliknya dan di
tempatkan di tempat lainnya. Demikian pendapat Abu Hanifah. Ia
juga mengatakan, "Tidak ada hukum potong tangan pada pencurian
makanan dan tidak pula pada barang yang hukum asalnya boleh
diambil, seperti binatang buruan, kayu bakar dan rerumputan."
Golongan Al Hadi berpendapat, bahwa tidak ada hukum potong
tangan pada pengambilan buah, sumsum pohon, masakan, daging
(makanan) bakar, dan tepung yang tidak berada di tempat
penyimpanan, adapun bila berada ditempat penyimpanan maka
berlaku hukum potong tangan. Pendapat ini juga dikemukakan oleh
Jumhur. Penulis Al Bahr mengemukakan pendapat dari mayoritas
ulama, bahwa syarat berlakunya hukum potong tangan adalah bila
barang curian itu tersimpan di tempat penyimpanan. Di antara dalil
yang menunjukkan tidak berlakunya hukum potong tangan pada
pencurian buah yang tidak disimpan pada tempatnya adalah hadits
Amr bin Syu'aib, yang mana dalam hadits ini disebutkan, bahwa
orang yang mengambil buah yang masih menempel di pohonnya, yang
mana pencurian itu untuk dimakan di situ dan tidak untuk dibawa,
maka tidak berlaku hukum potong tangan dan tidak pula mengganti
bila pencurinya itu dalam kondisi membutuhkan (makanan). Namun
bila ia keluar (dari kebun itu) dengan membawanya, maka ia
menanggung dua kali lipatnya. Dan orang yang mencurinya setelah di
simpan di tempatnya (yakni setelah dipetik oleh pemiliknya dan
disimpan di tempat penyrmpanan), maka berlaku padanya hukum
potong tangan, bila nilainya mencapai harga baju besi (seperempat
dinar). Dalil lainnya yang menunjukkan bahwa syarat berlakunya
hukum potong tangan pada kasus pencurian adalah tersimpannya
barang tersebut di tempat penyimpanan, adalah riwayat An-Nasa'i dan
Ahmad ymg menyebutkan tentang pencurian kambing dari tempat
gembalaannya dan buah-buahan dari tempat penyimpanannya.
Adapun atsar Utsman yang menetapkan hukum potong tangan
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terhadap pencurian buah utrujjah, tidak bertolak belakang dengan

syarat ;'tersimpannya barang di tempatnya", karena kemungkinan

t**yu mengenai rlwayat ini, bahwa buah tersebut telah ditempatkan

di tempat penyimpanannya Dan tidak juga bertolak belakang dengan

hadits.Rufi,yangkonteksnyamenunjukkantidakadahukumpotong
tangan pada pencurian buah dan sumsum pohon' yang mana hadits ini

bersifattlmum,kemudiandibatasidenganhaditsAmrbinSyu,aib
tadi.

Bab:PengertianoTersimpan,,BerdasarkanTradisiyangBerlaku

c, :' n 
"'tL t*3l,j 1;6 * i;V ;;i ; O(i' *''?.:d:-'s----

;-,:e,#r;it,& 4t i,rtw; 'G.fittii?G 'i#
:i t1|ri'ti'; q5fi,'f (i,.,, i.* U}77'€.i ':' J;''

<isu'-|,vt i:;ir !::) .i:'ey'ui'J\ ok'y'<i i'lv

408l.DarishafwanbinUmayyah,iamenuturlran,,,Alrupernahtidur
di masjid di atas kain bersulam sutera miliklat, tibaliba itu dicuri'

lalu lrami berhasit menanglwp pencurinya' Kemudian kami

mengadulrannyakepadaNabisAW,makabeliaupunmemerintahkan
untuk memotong iongonnyo. Lalu alat kntakan, 'wahai Rasulullah,

apatrah hanya dergan l<nin bersulamlat yang berharga tiga puluh

irrham? Aku tirt1on itu kepadanya' atau aku menjualnya

kepadanya.'Beliaubersabda,'Mengapatidaksebelumengkau
*)mba*anya kepadalai"' (HR' Imam yang lima kecuali At-

Tirmidzi)

# I' J';r'^bi i6;Art',;;l),!(t:'qi
4082. Dalam riwayat Ahmad dan An-Nasa,i disebutkan: Maka

Rasulullah SAW memotong (tangan) ny a'
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t.(;6tr;jr;'3f[ i;i i\r1 ."^rr; ux'^* s3r

4083. Dari lbnu Umar: Bahwa Rasulullah SAW memotong tangan
pencuri yang mencuri baju latrung dari tempat wanita, yang harganya
tiga dirham. (HR.Ahmad, Abu Daud dan An-Nasa'i)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Burnus,
disebutkan di dalam Al Qamus: Ialah tutup kepala yang panjang, atau
pakaian yang tutup kepalanya bersambung dengan pakaiannya, baik
itu berupa jubah maupun baju perang. Shaffatun Nisaa', yakni suatu
bagian di dalam masjid yang dikhususkan untuk kaum wanita.

Hadits Shafwan menunjukkan, bahwa pemberian maaf setelah
diadukan kepada imam (penguasa) tidak menggugurkan hukuman.
Hadits ini juga menunjukkan, bahwa pemberian maaf sebelum
diadukan kepada penguasa (hakim) menggugurkan hukuman. Kedua
hadits di atas dijadikan dalil oleh mereka yang menyatakan tidak
disyaratkannya "barang tersimpan" dalam pemberlakukan hukuman
potong tangan. Namun pendapat ini dibantah, karena masjid itu itu
sebagai tempat (penjaga) bagi yang memasukkan alatnya atau
barangnya ke dalam masjid, demikian juga tempat wanita (di dalam
masjid) sebagaimana yang disebutkan di dalam hadits Ibnu umar.
Lebih-lebih lagi, bahwa Shafwan menempatkan kain selimutnya di
bawah kepalanya, sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat-
riwayat lainnya.

Bab: Merebut atau Merampas Barang, Berkhianat dan
Mengingkari Pinjaman

,# \3 tr i', t'.c ;" A :J6 W "'4t f ,/re

dsl-'-jt '^;i.u'r'^:Jjit itjr> .

4084. Dari Jabir, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Tidak

f
e
ada
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potong tangan terhadap orang yang berkhianat, atau merampas

(sebagaimana layalotya ghanimah) atau merebut (di hadapan

pemililcnya). " (HR. Imam yang limakecuali At-Tirmidzi)

;ir ,i|'*, Lst'4 iipUC ,Ju ui#, ;3 it *
(ir-J49'rli itir1 .va PrW Ut

4085. Dari Ibnu Umar M, ia mengatalcan, "Seorang wanita

MaHtzumiyyah meminjam barang, tapi kcmudian ia mengingkarinya.

Matra Nabi SAW memerintahlcan agar tangannya dipotong-" (HR.

Ahmad dan An-Nasa'i)

irr:, :r!jr; ,,'.r iri .6t '4 ,W. W Ut;e ,Svi;)t'r'f!:
..ci. - ,: .. ,,.. ozt 

' 
. :O.. c. c-, ..a.. . 7. 1 t o,.W:q;j zns >tjj .r* ,r4 e;r:, * ,f eG * # 

",5) 
Ut.

4086. Oiriway.-tkan;.rg" ot"n eUo i"ud, dan ia menyebutk an: "Maka

Nabi SAW memerintahkan huhtman padanya. Lalu tangan wanita itu
pun dipotong." Abu Daud mengatakan, "Diriwayatkan juga oleh Ibnu

Abi Najih, dari Nafi', dari Shafilyah binti Ubaid." Dan ia
menarnbahkan : " Dan beliau menyaksikannya.")

;iJ ,i3,;,,-;, LAt'F ^r\;;iQtUk,Uu uG ,f

'# oL{ ;:tuCt:Jral*? ffi'Ct?"'i t,€ ar itll
.';t-L;t ,i:1rt, e o" $Y, ,;'!1 ,;bt'&.'u; ,it ,fl,
'r-'Lht' .6:r;-',-;bi f 'a+"|.rtt'i 1yr',* Ultt
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I .l.z t,o Jz t.o / t.. 6 cto .1,.
-rL-jJl . ^14r r J-^>l ol)-l) .*1fJte. -t \'. t ..

4087. Dari Aisyah, ia menuturkan, "Seorang wanita Makhzumiyyah

meminjam barang lalu ia mengingkarinya, maka Nabi SAW

menetapkan agar tangan wanita itu dipotong. Lalu keluarganya

menemui Usamah bin Zaid dan berbicara kepadanya, lalu Usamah

pun berbicara kepada Nabi SAW (meminta pengampunan) untuk

wanita itu, makn Nabi SAW berkata kepadanyq, 'Wahai usaman,

apakah engkau mau memberi pembelaan pada salah satu ketetapan

hulatm Allah 'Azza wa Jalla?' Kemudian Nabi SAW berdiri
menyampaikan pidato, beliau mengatakan,'Sesungguhnya telah

binasa umat-umat sebelum l<alian, yang mana apabila orang
terhormat di antara merkea mencuri maka mereka membiarkannya,

namun bila orang lemah di antara mereka mencuri maka mereka

memotong tangannya. Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya,

Seandainya Fathimah binti Muhammad (mencuri), niscaya aku

memotong tangannya.' Makn tangan wanita Makhzumiyyah itu pun
dipotong. " (HR. Ahmad, Muslim dan An-Nasa'i)

oi,;; 
",61 

ui 
"b 

-V d-i?yt'-rr,^-,r :Uu ,!tl'e'r
.u'l;- p;A ,ffi'Ct \;! ,t+!u'^b$ ,e ui'ti
.iLj 6 W ;nt J'y, At ,iu:, ,!:t'i.-;r-,i q.'* ,?) ei

(;6,j;'6 ,f1!tr1
4088. Dalam riwayat lainnya disebutkan: Ia (Aisyah) menuturkan,
"Seorang wanita meminjam -yaloi meminjam perhiasan- atas

nama orang-orang yang dikenal (di linglatngan itu) sedangknn ia
sendiri tidak dikenal, lalu ia menjualnya, kemudian ia ditangkap dan

dibawakan kepada Nabi SAW, maka beliau pun memerintahkan agar
tangan wanita itu dipotong. Wanita itulah yang dibela oleh Usamah

bin Zaid dan Rasulullah SAW mengatakannya apa yang telah beliau
katakan. " (HR.Abu Daud dan An-Nasa'i)
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PensyarahRahimahullahTa'alamengatakan:Ucapanperawl
(Seorang wanita Makhzumiyyah meminiam barang' tapi kemudian

ia mengingkarinya). Disebutkan dalam riwayat Abdurrazaq dengan

sanad shatrih hingga Abu Bakar bin Abdurrahman: 
,,Bahwa Seorang

wanita datang lalu berlata, 'Fulanan telah meminjam perhiasan"

lalu ia meminiamkannya, l<emudian ia tidak lagi melihatnya

(perhiasan tersebut), maka ia pun mendatangi wanita yang meminjam
'itu 

untuk menanyapannya, namun si peminjam itu berkata' 'Alat tidak

meminiam apa-apa kepadamu" Lalu wanita itu mendatangi wanita

lainnya, namun waniti itu pun mengingkatinya' Kemudian ia datang

kepada Nabi SAW, maka beliau pun memanggilnya (wanita si

piminjam) dan menanyainya, maka ia pun meniawab' 'Demi Dzat
.yangtelahmengutusmudengankebenaran.Akutidakmeminjamapa-

'opi 
darinyo., Beliau bersabda, 

,Berangkntlah kalian ke rumahnya,

kalian akan mendapatinya di bawah tempat tidurnya,' Maka orang-

orang pun *enditangi rumahnya dan mengambilnya' Kemudian

beliau memerintahkan agar tanganwanita itu dipotong'"

Ucapan perawi (Maka tangan wanita Makhzumiyyah itu pun

dipotong), ini menunjukkan dipotongnya tangan orang yang

rnengingkari pinjaman, demikian pendapat mereka yang tidak

mensyaratkan "tersimpannya barang" dalam hukum potong tangan'

MerekayangberpendapatdemikianadalahgolonganAzh-Zhahii,
AdapunJumhurberpendapattidakwajibnyapotongtanganbagiyang
mengingkari pinjaman, mereka berdalih, bahwa Al Qur'an dan As-

Sunnah mewajibkan potong tangan terhadap pencuri, adapun orang

yangmengingkarititipan(yakniberkhianat)bukanlahpencuri.Namun
penaapat-inidibantah,bahwapengingkaranitutermasukdalam
tut"go.i pencurian. Selanjutnya Jumhur menjawab hadits-hadits di

atas, uarrwa dalam kisatr itu telatr terjadi pencurian, sehingga

disebutkannya "pengingkaran pinjaman" itu tidak semata-mata

menunjukkan berlakunya potong tangan' Kendati demikian' yang

tampak dari hadits-hadits di atas, bahwa hukuman itu diputuskan

karena pengingkaran tersebut.
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Bab: Hukuman Potong Tangan Karena Adanya Pengakuan, dan
Itu Tidak Cukup Dengan Sekali Pengakuan

'JyJ:pri,:4;,i W :t J'r-,Li,,a:iat aTi oi y
.J. ,iu .c-t; :}ici t1 :W at J?, Xi jb ,La'e L;-
:Jsi .i.r* i ,;;rt,re i' J;, iw ,iv.,i* 'ri d;
.;irr?tt'rVi iy ,ffi it Jy, { j6 .u. f}e ; ,;;aa
,,tL U ";tsr :W it J"y, jA llUi')?,it',;l-i ,j* .f\

(!rt::'rffr'";i irrrl
4089. Dari Abu Umayyah Al Makhzumi: Bahwa seorang pencopet
dihadapkan kepada Rasulullah SAll, lalu orang itu mengaht, namun
tidak didapati barang curian padanya, maka Rasulullah sAW berkata
kepadanya, "Aku kira engknu tidak mencuri." Ia berkata, "Benar
(alat mencuri)." Ia ucapkan dua atau tiga kali. Maka Rasulullah sAW
bersabda, "Potonglah (tangannya) lalu bawakan lagi kepadalat."
Selanjutnya mereka memotong (tangannya) kemudian membawanya
lagi (kepada beliau), lalu Rasulullah SAW berkata, "[Jcapkanlah
'Astaghtirullaah wa atuubu ilaiih [Alar memohon ampunan kepada
Allah dan bertaubat leepada-NyoJ."' Maka ia pun mengucapkan,
"Astaghfirullaah wa atuubu ilaiih" Kemudian Rasulullah SAW
berdoa, "Ya Allah, terimalah taubatnya." (HR. Ahmad dan Abu
Daud)

.wu ii ;;f;,g|p lr,,G.fri uy :
4090. An-Nasa'i juga meriwayatkannya, nilmun dalam riwayatnya
tidak menyebutkan: Dua atau tiga kali.

.J ,Jv .U? UGi L1 :)6 :^J zi$i:;;t, ,^-t1 'a.t1
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4091. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah, dan ia menyebutkan dua

kali redaksi: beliau berftata, "Alat kira engkau tidak mencuri'" Ia

berlrata, " Benar (aku mencuri) - "
Dari Al Qasim bin Abdurrahman, dari Amirul Mukminin Ali

RA, ia mengatakan, "seorang pencuri tidak dipotong (tangannya)

sehingga ia bersaksi dua kali mengenai dirinya." (Dikemukakan oleh

Ahmad pada riwayat Mahna dan ia berdalih dengannya)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Ucapan perawi

(maa akhaoluka saraqta), yakni: aku tidak mendugamu mencuri. lni

menunjukkan dianjurkannya penuntunan ungkapan yang bisa

menggugurkan hukuman.

Ucapan perawi (dua atau tiga kali) dijadikan dalil oleh

mereka yang berpendapat bahwa pengakuan satu kali dalam

pengakuan pencurian tidaklah cukup. Kemudian pendapat ini

dibantah, batrwa hal ini tidak menunjukkan disyaratkannya pengakuan

dua kali, namun hal ini menunjukkan dianjurkannya menuntut

pernyataan yang bisa menggugurkan hukuman dan memastikan

pengakuan.

Bab: Mengotesi ujung Tangan Pencuri setelah Dipotong dengan

Minyak Panas (untuk Menutup Lubang urat supaya Darahnya

Berhenti Mengalir) dan Anjuran Mengalungkan Potongan

Tangannya Pada LehernYa

U$w.ifu;t?'3 otQ',;iW

ib .o? ir;t t,W't i:;i ia
*t'J'yrli ,i;;'di *
,,,o.-

.o? i; ui, tf ,l' 'J';:t

'; ,;:pt"i ,i'r{brv a, tlr$;t,',tw .;or 
'J';, t; t :ispt

l' ;l 'd i,i6 .l' itu iJw ,1.;! ,,P :)i!t
(#rt:tst',1'rr) .A)b hr iU :iu;
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4092. Dari Abu Hurairah: Bahwasanya seorang pencuri yang telah
mencuri tas dibawakan kepada Rasulullah sAW, lalu orang-orang
berkata, "wahai Rasulullah, orang ini telah mencuri." Rasulullah
SAW berkata, "Aku kira ia tidak mencuri.,, Si pencuri berkata,
"Benar (aku telah mencuri) wahai Rasulullah." Maka beliau pun
bersabda, "Bawalah dia lalu potonglah (tangannya), kemudian
diolesi minyak panas (untuk menghentikan darahnya), lalu bawalah
kembali ia kepadaku." selanjutnya orang itu pun dipotong
(tangannya) kemudian dibawakan lagi kepada beliau, lalu beliau
bersabda, "Bertaubatlah kepada Altah." pencuri itu berkata, "Aku
telah bertaubat kepada Allah." Beliau pun bersabda, "semoga Allah
menerima taubatmu. " (HR. Ad-Daraquthni)

e rt 4J r *;. ilt2'ai, :JG j-r* i ,r')t r.e rL,r.
o .rt-i ,.)2. \.t,ot. -,-'-l,b;i ,o.tti # I' J;, *;.i :Jv t';^ Pt 6i ,Orr;l 6L
',;) ,',:;lt ,lt'*at itj:r; ..^;L'€,:^i5 ,A.-;t ; i;f-

Pab etiv'riULHr 1:r-l
4093. Dari Abdurrahman bin Muhairiz, ia menuturkan, 

"",eru

bertanya kepada Fadhalah bin Ubaid tentang mengalungkan
potongan tangan pada leher pencuri, apakah ini termasuk sunnah? Ia
menjawab, 'seorang pencuri diaduknn kepada Rasulullah sAlr, lalu
beliau memotong tangannya, kemudian memerintahkan agar
(potongan tangannya) dikalungkan di lehernya.,,, (HR. Imam yang
lima kecuali Ahmad. Dalam Isnadnya terdapat Al Hajjaj bin Arthall
seornag perawi yang dinilai lemah)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Sabda beliau
(kemudian diolesi minyak panas), konteksnya menunjukkan bahwa
hal ini adalah wajib, yakni dipanaskan pada ujung bagian yang
dipotong untuk menghentikan darah. Disebutkan di dalam Al Bahr:
Biaya minyak dan biaya pemotongan diambilkan dari baitul mal
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kemudian dari harta si pencuri.

Ucapan perawi (kemudian memerintahkan agar (potongan
tangannya) dikalungkan di lehernya) menunjukkan disyariatkannya
mengalungkan potongan tangan pencuri pada leher si pencuri, karena
hal ini bisa dijadikan pelajaran berharga bagi masyarakat.

Bab: Pemberian Maaf dan Pernyataan Pemberian Barang Curian
Kepada Pencurinya Setelah Ditetapkannya Hukuman Potong

Tangan Padanya

,:3q;$!;^iit frstli :Jv W yt',1';:rli ,)* /. I' LL *
6!rr:,\![A.dt itr.,> :.r)G'L i'4 6

4094. Dari Abdullah bin Amr, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda,
"Silakan kalian saling memberi maaf di antara kalian mengenai
hudud (hukuman-huleuman yang telah ditetapkan syariat), adapun
hadd yang telah sampai kepadalat, maka wajib dilaksanakan. " (HR.
An-Nasa'i dan Abu Daud)

\\*,,* :qtqtt r;f,li i,)v it'J'y-,Li ,W., uG?
6j6.f!: i3.i irrrl .-,"r,r_.tr

4095. Dari Aisyah RA, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda,
"Berilah pengampunan kepada orang-orang yang berakhlak dan
berperilaku baik dalam ketergelinciran mereka, kecuali dalam hudud
(hukuman-hukuman yang telah ditetapkan syariat). " (HR. Ahmad dan
Abu Daud)

'Gi $ >L', 4 l{t i. i3r oi :;;')r f 'c..,i i 4) ,f
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Dari Rabi'ah bin Abu Abdirrahman: Bahwasanya Az-Zubair bin Al
'Awwam RA berjumpa dengan seorang laki-laki yang telah
menangkap seorang pencuri, saat itu ia hendak menemui Sultan, lalu
Az-Zubair memberikan pembelaan untulotya (si pencuri), namun

orang itu (yang menangkapnya) berkata, "Tidak. Kecuali setelah aku
membawanya kepada Sultan." Maka Az-Zubair berkata, "Bila engkau
telah sampai kepada Sulta, maka Allah akan melaknat pembela dan
yang dibelanya." (Diriwayatkan oleh Malik di dalam Al Muwaththa')

ilw ,W )t',1';:, {Li '^iK rffi ,nr )';, * *t'; dll
',f, Ay,utfu 6: ,Ju"'+i iu ;'t::^i irL'a'L'€'eui
,i; ti;r,i'i'| &/t'e,J; riyfriv'#tW os u
# e.r,rl$'oi";,i' *'j .At * rlsi: ;Z,at 

Ca
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4096. Dari Aisyah RA: Bahwa orang-orang Quraisy hendak membela
seorang wanita Makhzumiyyah yang telah mencuri, mereka berkata,
"Siapa yang mau berbicara kepada Rasulullah SAW." Siapa yang
berani berbicara kepada beliau selain Usamah, dengan kecintaan
Rasulullah SAW?" Mereka berkata, "Siapa yang berani berbicara
kepada beliau selain Usamah bin Zaid, kekasih Rasulullah SAW?"
Maka Usamah pun berbicara kepada Rasulullah SAW, maka beliau
bersabda, "Apakah engkau mau memberi pembelaan pada salah satu
ketetapan hukum Allah?' Kemudian Nabi SAW berdiri menyampaikan
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pidato, lalu beliau mengatakan, 'Wahai manusia. Sesungguhnya telah

sesat umat-umat sebelum kalian, yang mana apabila orang terhormat

di antara merkea mencuri maka merekn membiarkannya, namun bila

orang lemah di antara mereka mencuri maka mereka memberlakukan

hadd padanya. Demi Attah, seandainya Fathimah binti Muhammad

(mencuri), niscaya aku memotong tangannya."' (HR. Muttafaq

'Alaih)

Pensyarah Rahimahullah Ta' ala mengatakan: Hadits Abdullah

bin Amr menunjukkan disyariatkannya pemberian maaf mengenai

hudud sebelum diadukan kepada imam (pengUasa), bukan setelahnya.

Hadits Aisyah menunjukkan disyariatkannya pemberian maaf kepada

orang-orang yang biasa berlaku dan bersikap baik bila suatu ketika

mereka tergelincir dalam kesalahan, yaitu mereka yang tidak dikenal

sebagai orang-orang yang suka melakukan kejahatan. Yang dimaksud

dengan sabda beliau (kecuali dalam hudud), yakni bahwa pemberian

maaf itu tidak boleh dilakukan terhadap orang-orang yang dikenal

baik bila perkaranya telatr sampai kepada imam, adapun sebelum

sampai kepada imam, maka dianjurkan untuk ditutupi, hal ini

berdasarkan kemutlakan sabda Nabi SAW, "dan barangsiapa

menutupi aib seorang muslim, maka Allah aknn menutupi (aibnya) di

dunia dan di akhirat." Saya katakan: Ada baiknya dikemukakan di

sini hadits Shafwan bin Umayyah yang telah dikemukakan pada bab:

Pengertian "Tersimpan" Berdasarkan Tradisi yang Berlaku, yaitu:

Dari Shafwan bin Umayyah, ia menuturkan, "Aku pernah tidur di

masjid di atas knin bersulam sutera milikht, tiba-tiba itu dicuri, lalu

kami berhasil menangkap pencurinya. Kemudian kami

mengadulrannya kepada Nabi sAlIr, maka beliau pun memerintahkan

untuk memotong tangannya. Lalu aku katakan, 'Wahai Rasulullah,

apakah hanya dengan kain bersulamlcu yang berharga tiga puluh

dirham? Aku berikan itu kepadanya, atau aku menjualnya

kepadanya.' Beliau bersabda, 'Mengapa tidak sebelum engkau

membawanya kepadaht? "' (IIR. Imam yang lima kecuali At-

Tirmidzi)
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4097. Dari Busr bin Arthah: Bahwa ia mendapati seorang laki-laki
mencuri ketika peperangan, lalu ia mencambulcnya namun tidak
memotong tangannya, dan ia mengatakan, "Rasulullah SAW telah
melarang kami memotong tangan (pencuri) dalam peperangan."
(Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, An-Nasa'id dan At-Tirmidzi
darinya secara marfu)

I' C ut]lt1,olj
,- f i'):rJtQir,t'.\ d,j I' C rjq yr/8,, -.ll

gri *'C'#:t o; l, + irj r> . rilb *Ar
4098. Dari ubadah bin Ash-shamit, bahwasanya Rasulullah sAW
bersabda, "Berjihadlah karena Allah dalam melawan manusia, baik
yang deknt maupun yang jauh. Janganlah kalian menghiraukan
celaan pencela dalam berjuang karena Allah, dan berlakukanlah
ketetapan-ketetapan Allah baik ketika hadir maupun daram
perjalanan " (Diriwayatkan oleh Abdullah bin Ahmad di dalam
Musnad ayahnya)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Keshahihan
hadits Ubadah dikuatkan oleh keumuman Al Kitab dan As-sunnah
yang tidak membedakan antara yang orang yang dekat hubungannya
dengan yang jauh, dan antar ayang muqim dengan musafir. Tidak ada
kontradiktif antara kedua hadits di atas, karena hadits Busr

Bab: Apakah Hukum Potong Tangan dan Lainnya Diberlakukan
Dalam Perang?

o i. l.oit.,. c o'o"plj ];i ;t)t .iil q.pt ,.p W
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mengkhususkan hadits Ubadah, sehingga yang umum diberlakukan
dengan mengecualikan yang khusus, lagi pula, perjalanan yang

disebutkan dalam hadits Ubadah sifatnya lebih umum daripada

peperangan, kemudian dari itu, bahwa hadits Busr khusus

menyebutkan tentang hukuman pencurian, sedangkan hadits Ubadah

menyebutkan hukuman secara umum.
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KITAB HUKUMAN BAGI PEMINUM KHAMER;

(PENYAMUN DAN PERAMPOK; PEMBERONTAK;
PEMERINTAH YANG LALIM; TUKANG SIHIR DAN

DUKUN)
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4099. Dari Anas M: "Bahwasanya seorang laki-laki yang telah
meminum khamer dihadapkan kepada Nabi SAW, lalu beliau
mencambuknya dengan dua pelepah kurma sebanyak empat puluh kali
pukulan." Anas juga mengatakan, "Hal itu dilakukan juga oleh Abu
Bakar. Ketika masa pemerintahan Umar, ia bermusyawarah dengan
orang-orang (para sahabat), lalu Abdurrahman bin Auf berkata,
'Hukuman paling ringan adalah delapan puluh kali.' Makn (Jmar pun
memerintahkan demikian (yalcni delapan puluh kali)." (HR. Ahmad,
Muslim, Abu Daud dan AGTirmidzi, dan ia menilainya shahih)

oE -1,, ,.r.- c '"il'tLs ,)13(1+Fq -At G

4100. Dari Anas RA: "Bahwasanya Nabi SAW memukul (pemfnum)
khamer dengan pelepah kurma dan alas kaki. Sementara Abu Bakar

a.*MUt Li 
',*a fi *

o7. t'61 . o ,o'c o--
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RA mencambuk sebanyak empat puluh kali. " (Muttafaq 'Alaih)

;it ,t1)b yrl3' lt's't ,9:*lurio* i,:u ::ut i * *
|;;:14.6'.:K .';;,:i. bf *;ir ,1.;ts ; W it J"y-,

<a r$t r'";i ;t:rr) . :/0 )Auri.J-b
4101. Dari Uqbah bin Al Harits, ia menuturkan, "An-Nu'7nsn -llsv
Rasulullah SAW memerintahkan semua orang yang ada di
rumah(nya) untuk memukulnya, sehingga aku pun termasuk yang
memulainya. Kami memukulnya dengan alas kaki dan pelepah

kurma. " (Diriwayatkan oleh Ahmad dan Al Bukhari)

,ffi 1' );r F"€7)ilu.,;i k :Jv i.i / t'.ilt ,f
G-;=-.l.\'r*i ,gtio ,* :'),\q t:,:-vi ,f 'sr.,l :;\€,
&,:$ri W,'*, * ilt 1 t:rl,b ok & ajl:?: sy)

<tsr$t, i3i t111 .i:;c;'* d'rl;') e fr- t:y

4102. Darl As-Saib bin Yazid, ia menuturkan, "Peminum (khamer)

didatanglran kepada kami pada masa Rasulullah, juga pada masa

pemerintahan Abu Bal<ar M, serta pada awal masa pemerintahan
Umar M. Kami pun menghampirinya lalu kami memulailnya dengan

tangan, alas kaki dan sorban kami. Hingga l@tika di awal masa
pemerintahan Umar RA, ia mencambuk pelalamya sebanyak empat
puluh lrali, kemudian ketilm para pelaku tidak jera dan fasik, ia
mencambulotya sebanyak delapan puluh kali." (Diriwayatkan oleh
Ahmad dan Al Bukhari)

iJ i'ift.:Jw ,,ar-, i ii
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4103. Dari Abu Hurairah RA, ia mengatakan, "seorang taki-laki iang
telah meminum khamer dibawakan kepada Nabi SAW, lalu beliau
berkata, 'Pukullah die."' Abu Hurairah menuturkan, "Maka di
antara kami ada yang memukul dengan tangannya, ada yang
memukul dengan alas kakinya dan ada pula yang memukul dengan
pakaiannya. Setelah orang itu pergi, seseorang berkata, 'semoga

Allah merendahkanmu.' Maka beliau bersabda, 'Janganlah kalian
mengatakan seperti itu, janganlah kalian membantu syaitan
terhadapnya."'(HR.Ahmad, Al Bukhari dan Abu Daud)

't-t -'))\ G?, ow; ot;L LW 'ju ,r-*jt J. Li.zL *
t;J.rJi 9*, y'g t{*:i ,jC'"i ,jSk, &t *
'iy,Lvi Jt- 6'jfu;i, 

^rt ?1 :w') ,:s, a;rk *s\7L

J',c ,'E"Sw.;g6 "j ,V c. ,iw ,4j; ;- 6fu t
lJ')'trK .G\6 J; u6\cir,i;jt Jw.;tsu ,';,2
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4104. Dari Hudhain bin Al Mundzir, ia menuturkan, "Aku
menyal<sikan Utsman bin Affon ketika dihadapkan Al Walid
kepadanya. Saat itu ia baru saja melal<sanakan dua raka'at shalat
Subuh, lalu ia berkata, 'Apa aku perlu menambahkan pada kalian?'
Lalu dua orang laki-laki bersal<si kepadanya, salalt seorang di antara
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mereka menyatakan dengan mantap bahwa ia (Al Walid) telah

meminum khamer, dan yang satu lagi bersaksi bahwa ia melihatnya

memuntahkan khemar. Maka (Jtsman berkata, 'Ia tidak akan

memuntahknnnya kecuali setelah meminumnya.' Maka ia berkata,

'Wahai Ali, cambuklah ia-' Ali berkata, 'Wahai hasan, cambuklah ia.'
Al Hasan berkata, 'Orang yang merasakan panasnya adalah orang

yang memegang dinginnya.' Tampak ada kemarahan padanya, lalu ia

berknta, 'Wahai Abdullah bin Jafar, cambuklah ia.' Lalu Ali
menghitung hingga empat puluh kali, setelah itu ia berkata, 'Cukup.'

Lalu ia berkata, 'Nabi SAW mencambuk sebanyak empat puluh kali,

Abu Balar juga empat puluh kati, dan (Jmar delapan puluh kalin.

Semuanya adalah sunnah. Dan yang ini lebih aku sukai."'

@iriwayatkan oleh Muslim)
Dari sini dapat disimpulkan, wahwa seorang wakil boleh

mewakilkan, dan batrwa dua kesaksian tentang dua hal yang bila

digabungkan mengandung pengertian yang sama, maka boleh

digabungftan, seperti halnya kesaksian jual beli dan pengakuannya'

atau kesaksian pembunuhan dan pengakuannya.

,,&'JG',fj G * *
'?VO|*'€,tG

(41irt) '^u.'n # I'
Dari Ati bin Abu Thalib RA, ia *"ngotokon, "sungguh alat tidak

pernah menerapkan suatu hulatman pada seseorang yang

menyebabkannya meninggal talu ada sesuatu yang tersisa pada

diriht, kecaali pada peminum khamer, knrena bila ia meninggal ada

diyatnya. Demikian itu karena Rasulullah SAW tidak

menetapkannya- " (Muttafaq'Alaih)

.';; ;ai 14 ,& I w.-'t ,9.1t3') G*6 u\'>'rri'dl, -*')
Diriwayatkan juga oleh Abu Daud dan Ibnu Majah, yang mana

i
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dalamnya mereka berdua menyebutkan: "(Beliau) tidak menetapkan

apa-apa padanya, namun kamilah yang mengatakannya."

Saya katakan: Maksud "tidak menetapkan" adalah tidak
menentukan kadarnya.

,*. -Ar eW lur J';r -y ,;.'nL:Jti #'oj *
(Gi ib) :b'y. F ,F J:t "p';; u; ok fr .',*:ri

4105. Dari Abu Sa'id, ii menuturkan, "Pada masa Rasulullah S)W,
peminum khamer dicambuk sebanyak empat puluh kali dengan

sepasang alas kaki. Ketika masa pemerintahan Umar, ia menetapkan

hukuman dengan cemeti sebagai pengganti alas kaki. " (Diriwayatkan
oleh Ahmad)

1u,tJt'oi;;ii qL

'JG 
xfi ,)ryt /
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Dari Ubaidillah bin Adiy bin Al Khiyar, bahwasanya ia berkata
kepada Utsman, "Orang-orang banyak membicarakan Al Walid."
Utsman berkata, "Kami akan menghukumnya dengan haqnya insya

Allah Ta'ala." Selanjutnya Utsman memanggil Ali, lalu
memerintahkannya agar mencambuk Al Walid, lalu Ali
mencambuhtya delapan puluh kali. (Diringkas dari riwayat Al
Bukhari. Dalam riwayatnya yang lain disebutkan empat puluh kali)

Kedua riwayat ini tergabung pada riwayat yang dikemukakan
oleh Abu Ja'far 

-Muhammad 
bin Ali-:

)u|b i |4 4)r'*,9e,.)v',s..1 ;.'*',+',#r')i of
.. , c .l .,a,. t...
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Bahwa Amirul Mukminin Ali bin Abu Thalib M mencambuk Al walid

dengan cambuk yang mempunyai dua ujung. (Diriwayatkan oleh Asy-

Syaf i di dalam Musnadnya)

'l';\iJui ,orrx ,ft4# I' J";:r;j :,:s *",!) *
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4106. Dari Abu Sa'id, ia berkata: Seorang laki-laki mabuk dibawakan

kepada Rasulullah SAW, lalu ia berkata, "sesungguhnya alat tidak

minum khamer, aku hanya meminum sari buah anggur dan kurma

dari wadah labu." Lalu beliau memerintahkan (untuk

menghulatmnya), maka ia pun dipukul dengan tangan dan alas knki.

Lalu beliau melarang penggunaan wadah labu dan melarang

meminum saru buah anggur dan htrma. Yaloi bila dicampurkan.

(HR. Ahmad)

,*- \irJ'# e.7Wt J'.&";;i:n-i- / t'.Ut ,f
rb Itr,- 6t *{ur a} fi *i ,7t? e )')" q a.f,;,

.t1e'Jt *ti;ir';'# i:"A .',dr; t:fil ttk';t$ .a 
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Dari As-Saib bin Yazid: bahwasanya Umar bin khaththab datang

kepada mereka lalu berkata, "Aht mendapati bau minuman (khamer)

pada si Fulan, lalu ia mengalu bahwa ia tela meminum sari buah

yang mengental, karena alu menanyakan apa yang telah diminumnya.

Bila mabuk maka aku akan mencambulcnya. Lalu Umar bin Khaththab

mencambuhtya dengan hukuman yang sempurna. (Diiwayatkan oleh

An-Nasa' i dan Ad-Daraquthni)
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Dari Ali M tentang peminum khamer, ia mengatakan, "Bila *rnu* ro

mabuk, dan bila mabuk ia linglung, dan bila linglung ia akan
mengada-ada. Orang yang mengada-ada dihukum delapan puluh kali
cambukan." (Diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni dan Malik juga
meriwayatkan maknanya)

"1' ' / ' ':- '" ,;Jr .,, r+ir L '*jL fi :qW ;t f4.1, 'dl , gI :JW
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,it-k i o&j,*tLAr;';L"o:r, r{r *1',';lr"-::a,

<&r;,

t,.. o.i, ltl,n. ,-c o.tzoz ,ot1. o'- ,.t,c \,.c.,olt).f*)l e -:.Jt r> ua) Cr.", IJJI.> ri'r* A Al'*S
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Dari lbnu Syihab: Bahwasanya ia ditanya tentang hukuman bagi
budak yang meminum khamer, ia menjawab, "Telah sampai
kepadaku, bahwa hukumannya dalam meminum khamer adalah
setelah hukuman orang merdeka. Umar bin Khaththab, Utsman bin
Affon dan Abdullah bin Umar mencambuk budak mereka yang
menimum khamer dengan setengah hukuman." (Diriwayatkan oleh
Malik di dalam Al Muwaththa')

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Hadits-hadits di
atas menunjukkan disyariatkannya hukuman bagi peminum khamer.
Disebutkan di dalam Al Bahr: Ijma' ulama menyataka, bahwa
hukumannya tidak kurang dari empat puluh kali cambukan. Pensyarah

mengatakan: Tidak ada riwayat yang pasti dari Nabi SAW yang
menunjukkan kadar hukuman tersebut. Riwayat yang pasti hanya

menyebutkan bahwa kadang beliau menghukum dengan pelepah
pohon kurma, kadang dengan alas kaki, kadang dengan keduanya, dan
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kadang dengan keduanya disertai pakaian, dan kadang pula dengan

tangan dan alas kaki.
Disebutkan di dalam Al lkhtiyarat: Yang benar mengenai

hukuman peminum khamer adalah salah satu riwayat yang sesuai

dengan madzhab Syaf i dan yang lainnya, yaitu bahwa tambahan dari

empat puluh hingga delapan puluh kali tidaklatr wajib, akan tetapi

tergantung pada hasil ijtihad imam (pemimpin), dan imam pun boleh

berijtihad dalam menentukan cara pemukulan, apakah itu dengan

pelepatr pohon kurma, dengan alas kaki, atau dengan ujung pakaian.

Mengenai hal ini berbeda dengan hukuman-hukuman lainnya.

Ucapan Ali (karena bila ia meninggal ada diyatnya), ini
menunjukkan, bahwa bila seorang terhukum yang dihukum dengan

pukulan lalu meninggal, maka imam atau wakilnya tidak wajib
menanggung ganti rugi dan tidak pula ada qishash, kecuali pada

hukuman peminum khamer. Para ahli ilmu telah berbeda pendapat

mengenai hal ini. Adapun orang yang meninggal karena diasingkan,

maka Jumhur berpendapat, bahwa hal ini menjadi tanggungan imam.

Ucapan Ibnu Syihab (Telah sampai kepadaku, bahwa
hukumannya dalam meminum khamer adalah setelah hukuman
orang merdeka). Banyak ahli ilmu yang berpendapat bahwa hukuman

bagi budak adalah setengah orang merdeka, yaitu pada hukuman zina,

menuduh zina dan minum khamer.

Bab: Dibunuhnya Peminum Khamer Pada Kali yang Keempat
dan Keterangan Tentang Penghapusannya

-At 
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4107. Dari Abdullah bin Amr, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda,
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'Barangsiapa meminum khamer maka cambuklah ia. Bila ia
mengulanginya maka cambuklah ia. Bila ia mengulanginya lagi maka

cambuklah ia. Dan bila ia mengulanginya lagi maka bunuhlah ia."'
Selanjutnya Abdullah mengatakan, "Datangkan kepada orang yang
telah meminum khamer untuk keempat kalinya, maka kalian berhak
memintaku untuk membunuhnya." (HR. Ahmad)

fj; riy i ,i'r:*v .Ar fj.; riy:Jv

'irtf-,, q,t')t u.;-3 t\\; ,erigu
,;\i )"i g.tta os C\,'o:"11'Jti .'qAt \L
c, '.Zol"r, c 6z I c z 2-.. c, lc l'o, I ., ,'.'..,

.-f _,rJ>-ll d,rJ J^--,. JP Ol>.-,l arJ J^2!-. C5;.,1 l-t\,o

wU'
rj; tiy

t / z.r o z
u.tl cqlLr ;r
att o'rorro,1

fJ (f.oJJl+lJ
t. o. ? t,,
l*-^>.Jl oly;)

toz z t a!
..t*. 7u) Ft

V. l

(YtY / /,G
4108. Dari Mu'awiyalt, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Apabila
mereka meminum khamer maka cam'buklah mereka. Kemudian bila
mereka meminum lagi maka cambuklah mereka. Kemudian bila
mereka meminum lagi maka cambuklah mereka. Kemudian bila
mereka meminumnya lagi untuk keempat kalinya maka bunuhlah
mereka." (HR. Imam yang lima kecuali An-Nasa'i. At-Tirmidzi
mengatakan, "Hal ini berlaku pada masa awal Islam, kemudian setelah

itu dihapus. Demikian yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Ishaq
dari Muhammad bin Al Munkadir dari Jabir bin Abdullah.")

:Jft W
, ,,. . .. o .

,-/t t (Jw ,f,/

e.t'; :JG .;)nu
ao

t:t - 6., ,--,.d* df t;rbi
4109. Dari Jabir, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Apabila ia
meminum khamer maka cambuklah ia. Bila ia mengulanginya lagi
pada kali yang keempat maka bunuhlah ia." Kemudian setelah itu

a-t')t'>G ? -r-
'oY'{r*u ;at

c

,J!
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didatangknn kepada Nabi SAW seorang laki-taki yang telah minum

khomer untuk keempat kalinya, maka beliau memukulnya dan tidak

membunuhnYa.

G

toJ';tt ';-i;t', .'r'rt','r!1 i\-,1 .:^2L:r 
"'gi "Sat 

gt'' 'i311*"
,.,c.

(oUr^1

4110. Dari Az-Zuhri, dari Qabishah bin Dzuaib' bahwasanya Nabi

SAW bersabda, "Barangsiapa meminum khamer mala cambuklah ia'

Bila ia mengulangi *ofo 
"i*tuklah 

ia' Bila ia mengulangi lagi untuk

ketigakfrliataukeempatkalimalrnbunuhlahia.''Kemudian
didatangkan seorang laki-laki yang telah meminum khamer' makn

beliau pun mencam-bulcnya' Lalu orang itu didatansful kgi (untuk

kedua-knlinya), maka beliau pun mencambulcnya' Lalu orang itu

didatangkan lagi (untuk ketiga kalinya)' makn beliau pun

*rn"oibrlotya. Lalu orang rtu did'atangkan lagi (untuk keempat

lrnlinya), *oiko beliau pu, *'n"ombulotya' Beliau telah menghapus

huhtmanmati,namunhukumanitusebagairukhshaft'(HR'Abu
Daud. At-Tirmidzi juga mengemukakan riwayat yang semakna)

"{-,'u\'i ,i'r:r.f,;$ 'fi tt tffi l,t'J'*'r'Ju :'Js ;i-'l',si *
r -r.\' - .

,gb-PJt r\^*,At !'s', "& f;?u i)"St ,LtG"oti ':Lihtt
4lll.DariAbuHurairah,iaberkata,,,RasulullahSAl{bersabda,
,Bilaiamabuk,makacambuklahia.Kemudiabilaiamabuklagi

makn cambuklah ia. Bila ia mengulanginya pada kali yang keempat'

maka penggallah leherhnya'"' (HR' Imam yang lima kecuali At-

Tirmidzi)
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4112. Ahmad menambahkan: Az-Zuhri mengatakan, "Kemudian
dihadapankan kepada Rasulullah SAW seseorang yang mabuk untuk
keempat kalinya, lalu beliau membebaskannya. "

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Ulama berbeda
pendapat, apakah peminum khamer setelah empat kali dibunuh atau
tidak? Sebagian golongan Azh-Zhahii berpendapat dibunuh,
sementara Jumhur berpendapat bahwa peminum khamer tidak
dibunuh, dan bahwa ketetapan itu telah dihapus.

Disebutkan di dalam Al lkhtiyarat: Barangsiapa yang
melakukan berulang kali perbuatan yang rusak dan tidak kapok
dengan hukuman yang diterapkan padanya, bahkan ia terus menerus
melakukannya, maka ia seperti orang yang terus menerus melakukan
keburukan yang tidak bisa berhenti kecuali dengan dibunuh. Maka
orang yang seperti itu hukumannya adalah dibunuh. Ada yang
mengatakan, "Kemungkinannya peminum khamer yang telah empat
kali (dihukum), dikecualikan dari ketentuan ini."

Bab: Orang yang Didapati Tengah Mabuk, Atau Tercium
Darinya Bau Khamer Namun Tidak Mengaku

*p t:t:f-^;
e.:tr

t1o .
..,

itjrl .r'n-:,.. i'i;U'{t
-.o .o,. ),o1 .a'.

(a+.t-Jt J^l q ,r",

,10-5 rW"'4.6:
'i: lut .;'rr;'rfrr'";iL*. lJ-6 :)Jl)
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4113. Dari lbnu Abbas M: "Bahwasanya Rasulullah sAW tidak

menetaplran hukuman tertentu pada (peminum) khamer." Ibnu Abbas

mengisahkan, "seorang laki-laki meminum (khamer) lalu ia mabuk,

kemudian ia didapati sempoyongan di jalanan (antara dua bukit),

maka ia pun dibawa kepada Nabi SAW. Namun ketika mendekati

rumah Al Abbas, ia melariknn diri, lalu masuk ke tempat Al Abbas,

kemudian ia meminta perlindungan Al Abbas, kemudian hal itu
disampaikan kepada Nabi SAW, maka beliau pun tertawa dan

berkata, 'Benarkah ia melakuknn itu?' Namun beliau tidak

memerintahkan apa-apa terhadapnya." (HR. Ahmad dan Abu Daud.

Abu Daud mengatakan, "hi yang diriwayatkan sendirian oleh ahli

Madinah)

'1, 
": 

z '') t 
"'c 

t 
,',1)-^7 it t* ,oeLa * iriu a;l;7dl ", tvL-'g- o) 
s , .

.ffi ;rr {;, ;" rlf'i.irr1 :;lr '&'JG U;i fiSS C tly;

:JrJ ,;it el:L't*') 51.,i;<-'t. \:# :*i ilw

dLilb ltAr i.rait:ft, ,-,k't ,*.;ltr-Yi
4114. Dari Aiqamah, ia berkata, "Ketika aku di Hamsh, Ibnu Abbas

membacakan surah Yusuf, lalu seorang laki-laki berkata, 'Tidak

seperti itu yang diturunkan.' Abdullah berknta, 'Demi Allah aku

pernah membacakannya kepada Rasulullah sAW.' Ia menimpali,
,Bagus.', Ketika Abdulah (Ibnu Abbas) sedang berbicara dengannya,

tiba-tiba tercium bau khamer darinya, maka ia pun bertanya, 'Apakah

englau meminum khamer dan mendustakan Al Kitab?' Maka ia pun

memuhtlnya sebagai huhtman (minum khamer). " (Muttafaq 'Alaih)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala metgatakan: Ucapan perawi

(tidak menetapkan hukuman tertentu), yakni tidak menetapkan kadar

hukumannya. Hadits ini dijadikan dalil oleh mereka yang berpendapat

bahwa hukuman bagi pemabuk tidaklah wajib dan tidak ditentukan

kadarnya, akan tetapi hanya berupa pengucilan. Namun pendapat ini
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dibantah, bahwa telah terjadi ijma'dari para sahabat tentang wajibnya
hukuman ini. Ada yang mengatakan, bahwa hadits Ibnu Abbas adalah

mengenai peristiwa sebelum disyariatkannya cambukan. Namun yang

lebih tepat (mengenai hadits ini), bahwa Nabi SAW tidak
memberlakukan hukuman terhadap orang tersebut adalah karena ia
tidak mengakui perbuatannya dan tidak ada saksi yang dapat

membuktikannya. Karena itulah penulis mencantumkan judul seperti

itu, sehingga hal ini sebagai dalil bahwa imam (penguasa) tidak wajib
melaksanakan hukuman terhadap seseorang hanya berdasarkan

informasi dari orang-orang mengenainya bahwa ia telah melakukan

suatu pelanggaran, dan juga tidak mengharuskan imam untuk mencari

tahu mengenai hal itu. Demikian ini 
-sebagaimana 

telah dijelaskan
pada pembahasan terdahulu- berdasarkan anjuran untuk menutupi

aib sesama muslim dan anjuran untuk menggugurkan hukuman

dengan sesuatu yang dapat mengugurkannya.

Atsar Ibnu Mas'ud dijadikan pedoman oleh mereka yang

berpendapat bahwa imam dan hakim atau lainnya yang setara, boleh
melaksanakan hukuman bila mengetahuinya, walaupun si pelakunya

sendiri tidak menyatakan pengakuan dan tidak pula bukti (saksi). Al
Bukhari mengeluarkan suatu riwayat: Bahwa Umar berkata kepada

Abdurrahman, ,"Bagaimana bila aku melihat seseorang yang

melakukan suatu pelanggaran?" Ia menjawab, "Menurutku bahwa
persaksianmu adalah persaksian seorang laki-laki dari kalangan kaum
muslimin." lJmar berkata, "Engkau benar." Riwayat ini dikuatkan

oleh hadits, "Seandainya aku dibolehkan merajam seseorang tanpa

buhi (salrsi/ pengakuan), tentu aku telah merajamnya."
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Bab: Keterangan Tentang Ta'ztrao (Sanksi Hukum yang Tidak

Ditentukan) dan Penahanan Bagi Tertuduh

4115. Dari Abu Burdah bin Niyar, bahwasanya ia mendengar Nabi

sAW bersabda, "Tidak boleh mencambuk lebih dari sepuluh kali,

lrecaali pada suatu huhtman di antara hukuman-hulanman Allah."

(tIR. Jama'ah kecuali An-Nasa'i)

",sJ)Jr-,*- ffiUt ui,,1tL",* ,ij'* ,;* i i, ,f
<f(,,rt )l ':i..j,-,,1t it'tr1 .^* Jr'"i '#

4L16. Dari Bahz bin Hakim, dari ayahnya, dari kakehtya,

bahwasanya Nabi SAW menahan seseorang karena tertuduh,

lremudian ia dibebaskan. (IIR. Imam yang lima kecuali Ibnu Majah)

Pensyaratr Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Sabda beliau

(kecuoli pada suatu hukuman), maksudnya adalah yang hukumannya

telah ditetapkan kadarnya oleh syariat, misalnya: hukuman zina,

hukuman menuduh beruina dan sebagainya. Ada juga yang

mengatakan, bahwa maksudnya adalah sanksi kemaksiatan.

Segolongan ahli ilmu telah mengarnalkan hadits di atas, dan sebagian

lainnya mernbolehkan tambahan lebih dari sepuluh kali cambukan

namun tidak boleh lebih dari kadar minimum hukuman yang telah

ditetapkan- Sebagian lainnya mengatakan, "Berlaku untuk setiap

* Ts'ri, ialah sanksi disiplin berrrya pemukularl hinaan, pemutusan hubungan

(pcmboikoUn/ peogo"itar; atau pengusiran. Hukuman ta'zir wajlb dilakukan

fada setiap temtsiatan yang tidak ditetapkan hadnya oleh Allah dan tidak

iao *ogirrrnya (penebusnya), seperti pencurian yang kurang dari batasan

pemotongan tangan, atau menyentuh wanita yang bukan mahram atau

menciurrmya, atau menghina orang Islam dengan perkataan yang bukan

tuduhan (qadzafl,atau melakukan pemukulan yang tidak melukai dan lainJain.
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hukuman yang berlaku padanya hukuman ta'zir untuk selain hukuman
yang telah ditetapkan." Yang benar adalah mengamalkan sebagaimana
yang ditunjukkan oleh hadits di atas.

Ucapan perawi (karena tertuduh) menunjukkan bahwa
penahanan, selain sebagai sanksi, juga bisa untuk menanti
pembuktian.

Bab : Penyamun/Perampok

# I' J"r-Lr'$;fi ,;-yt f#';-$,f)-,)t, f)ikj W

& A:;L V i r;:;^i)t ,\*.r;';,;"oi s1?: ,yt:: 
i:L,

i:t'e.€;; ;#;i, A":i &':,Wi'#,t,
(a;sr i$r> .t;6 & Cy

4t17. Dari Qatadah, dari Anas: Bahwa beberapa orang dari Ukl

-atau urainah- datang kepada Rasulullah sAW dan menyataran
keislaman mereka, tapi kemudian mereka tidak betah tinggal di
Madinahal, maka beliau memerintahkan agar mereka dibarengi
dengan beberapa ekor untaa2 dan seorang penggembala, dan berliau
menyuruh mereka agar keluar (dari Madinah) bersama unta-unta itu
serta meminum susu dan air kencing unta-unta tersebut (agar mereka
lekas sembuh). Ketikn mereka telah sampai areal bebatuan hitam (di
luar kota Madinah), merekn k fw setelah Islam, lalu mereka
membunuh penggembala Rasulullah sAW dan mengambil unta-unta

o' Ka.enu cuacanya tidak cocok dengan fisik mereka sehingga mereka sakit.*' Yakni antara tiga hingga sepuluh ekor.
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itu. Kemudian hal itu sampai kepada Nabi SAW' maka beliau

mengirim orang-orang untuk mengangkap mereka' lalu mereka pun

dita;gkap, kemudian mata merekn dipanaskan (dengan-didekatkan

poao" t"ri panas hingga buta), sementara tangan dan kaki mereka
'dipotong, 

kemudianie'eka dibiarkan seperti itu diareal tersebut

hingga meninggaL " (HR'Jama'ah)

.,fir *&':"^stL)t
4lls. Al Bukhari menambahkan: Qatadah mengatakan, "Telah

sampai kepada kami, bahwa setelah itu Nabi SAW menganjurkan

berihodoqah dan melarang merusak fisik"'

o o ,.. i.c, i
Lgtf a,/l r.tJ*'

W 4,"0f ,t*.
tAt'tr;t,i'ta'Sts ,t4,

4.rl r r

tt dJJ

*.'ok uiu

CS
z iz

)01

'.,3fu

J+d.iji-.jr 'J:F'bi

4:|g.DalamriwayatAhmad,AlBuk}raridanAbuDauddisebutkan:
Qatadahmengataknn,"IbnuSirinmenceritakankepadaht'bahwahal
itu sebelum diturunkannya hudud"'

;.#L'-rt'."J-.';i*t : *l-,-;ir & "e''\ti'r'i', e :d:
,;l/it c ; r^i ;';6' ci,:frL'r?t4!1 P3 "&t*:

.f;6 & fh w|irL*:.

4l2o.AlBukharidanAbuDaudmenyebutkandalamhaditsini:
"Kemudian beliau memerintahknn untuk memanaskan besi' Maka

dipanaslranlah besi, lalu didekatknn pada mata mereka ftingga buta),

lolutongondankakimerekadipotongdantidakdiolesiminyakpanas
(untukmenghentikandarah).Kemudianmerekadibuangkeareal
bebatuan,lalumereknmintaair'namunmerelmtidakdiberiair'
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hingga akhirnya mereka mati."

ft-.b3 Wi,y-- :'& ri,r'&-i-i'#,'C.At :.tj : q.,
4121. Dalam riwayat An-Nasa'i disebutkan: "Lalu tangan dan kaki
mereka dipotong, dan mata mereka dibutakan (dengan didekatkan
pada besi panas), serta disalib."

'cL-irf 'piW dt',f Ct:Jv,ei,f ,lolt oqr,r
ds:;)t'c.at, 9 tt, . 

:c!s," *i tk'#t.
4122. Dari Sulaiman At-Tamimi, dari Anas, ia mengatakan, ,,Nabi

sAW membutakan (dengan besi panas) mata mereka karena mereka
telah membutakan (dengan besi panas) mata para penggembala."
(Diriwayatkan oleh Muslim, An-Nasa,i dan At-Tirmidzi)

J:,-,j Lr;s.rt; Glt A A W lt J;1 Li ,,(Sr ,,ri *
); fft) ';r ir 

ts:;G 
,u:',4.'Jk ?tt ^:e',11u,,Wi

,i f.l*-'o|t (rr '*i f'r\i *g.,:\1,*;'1 {'-rslit u'g.rtJ_ ;-.rst

(;.frti '')t':'r!1 r:r:r; 4rl;
4123. Dari Abu Az-Zanad: "Bahwasanya ketika Rasulullah SAW
memotong (tangan dan kaki) mereka yang mencuri unta-untanya dan
membutakan mdta mereka dengan api, Allah Ta'ara menegurnya
mengenai hal itu, lalu menurunkan ayat: 'sesungguhnya pembalasan
terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasur-Nya dan
membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau
disalib.' (Qs. Al Maaidah (5): 33).'*'(HR. Abu Daud dan An-Nasa,i)

a3 Lengkapnya ayat ini: "sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang
memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi,
hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan tlan kaki mereka
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Dari lbnu Abbos M tentang para penyamun: "Apabila mereka

membunuh dan merampas harta, maka mereka dibunuh dan disalib.

Apabila merela membunuh namun tidak merampas harta' maka

iereka dibunuh namun tidak disalib. Apabila mereka merampas

harta dan tidak membunuh, maka tangan dan kaki mereka dipotong

secard silang- Apabila merelca hanya menakut-nakuti di jalanan,

malra merela diusir dari daerahnya." (Diriwayatkan oleh Asy-Syaf i

di dalam MusnadnYa)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: ucapan perawi

(Nabi SAW membutakan (dengan besi panas) mata mereka karena

mereka telah membutakan (dengan besi panas) mata para

penggembalc) menunjukkan bahwa Nabi SAW melakukan itu adalah

sebagai qishash terhadaP mereka.

Disebutkan di dalam Al lkhtiyarat: Perampok/penyamun di

perkampungan dan di lahan sepi (tidak berpenduduk), hukumnya

,u*u, demikian pendapat yang masyhur dari Malik, Asy-Syafi'i dan

mayoritas sahabat kami. Al Qadhi mengatakan, "Madzhab kami

adalah sebagaimana dikatakan oleh Abu Bakar, yaitu tidak

membedakan." Ada perbedaan pendapat mengenai tindakan

berkomplot, menurut pendapat Ahmad, bahwa mereka semua dikenai

hukuman dan bukan hanya yang melakukannya secara langsung.

dengan bertimbal balik atau dibuang clai negeri (tempat kediamannya). Yang

deiikian itu (sebagai) suatu penghiiaan untuk mereka di dunia, dan di akhirqt

merelra beroleh ,iluoon yang'besir, kecuali orang-orang yang taubat (di antara

mereka) sebelum ko*u irpi menguasai (menangkap) mereka; maka ketahuilqh

bahwasannya Atlah Mahi Pengaipun tagi Maha Penyayang' " (Qs' Al Maaidah

(5):33-3a)
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Demikian juga pada kasus pencurian, dan begitu pula wanita yang ikut
menyokong pembunuhan wanita lain.

Bab: Memerangi Kawarij dan Pemberontak

'o;" rs i-'at ,4 d;X ,iiG|*--\,r:A \ .i;t Ji
'#.tliW'€oy ;i'rill.i.g GG "^i1t q (Al

@L[$.:l ;ptt;"'#
4124. Dari Ali bin Abu Thalib RA, ia menuturkan, ,2,r, *"ndengar

Rasulullah sAW bersdabda, 'Di akhir zaman nanti, akan keluar suatu
kaum yang mana umur mereka masih belia, berakar tapi bodoh, dan
berbicara dengan ucapan sebaik-baik manusia. Keimanan mereka
tidak melewati kerongkongan mereka. Mereka keluar dari agama
sebagaimana melesatnya anak panah dari busurnya. Dimana saja
kalian menjumphi mereka maka bunuhlah mereka, karena bagi yang
membunuh mereka, ada pahala baginya pada hari kiamat nanti."'
(Muttafaq 'Alaih)

Glt^g" J, t t-i,s Gnt &Jt e ots fi ,*j ;. $ *
!, ,s;; * .,ui,'Oi ,l*Vi* ,9'),,F,' jt,l,i,

€:t;. J\'Jl,,t/ A or?t ;r');A',ti i i; L';,:" ,J-fi W

e+ 1'8?\j clc/.g* iy'r<:>,*\1 ,.'qt'.
"#y,*'t :u t .'fr)L';'r;# ft ot#,'.:T)r ;r\;:i .', 4
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4125. Dari Zaid bin Wahb: Bahwasanya ia termasuk di antara
balatentara yang bersama Ali RA bergerak untuk menumpas golongan
khawarij, Ali RA berkata, "Wahai manusia, sesungguhnya aku telah
mendengar Rasulullah SAI( bersabda, 'Akan keluar suatu kaum dari
umatku yang membaca Al Qur'an. Bacaan kalian tidak menyamai
bacaan merekn sedikit pun, saltalat kalian tidak menyamai shalat
mereka sedikit pun, dan puasa kalian tidak menyamai puasa mereka
sedikit pun. Mereka membaca Al Qur'an dengan anggapan bahwa itu
membawa kebaikan bagi mereka, padahal itu membawa keburuknn
atas mereka. Bacaan mereka tidak melampuai kerongkongan mereka.

Mereka keluar dari Islam sebagaimana anak panah lepas dari
busurnya. Seandainya pasukan yang menemukan mereka tidak
menghabisi mereka berdasarkan perintah Nabinya SAW, berarti
mereka telah membangkang. Tandanya, bahwa di antara mereka
terdapat seorang laki-laki yang memiliki bahu tapi tidak berlengan, di
atas ujung bahunya seperti putting susu yang di atasnya terdapat
beberapa rambut berwarna putih."' Selanjutnya Ali mengatakan,
"Tapi kalian malah pergi kepada Mu'awiyah dan warga Syam, lalu
kalian meninggalkan mereka untuk menjaga rumah dan harta kalian?
Demi Allah, aku berharap bahwa merekalah kaum yang dimal<sud.

Sebab mereka telah menumpahkan darah yang diharamkan dan
memerangi khalayak manusia. Karena itu, berjalanlah kalian dengan
menyebut nama Allah." Selanjutnya Salamah bin Kuhail berkata,
"Lalu Zaid bin Wahb menurunkanlat di suatu tempat, hingga ia
mengatakan, 'Kami melintasi sebuah jembatan, lalu ketika kami
berhadapan, saat itu di pihak Khawarij terdapat Abdullah bin Wahb
Ar-Rasibi, ia berkata kepada mereka, 'Lemparkanlah tombak-tombak
kalian dan hunuslah pedang-pedang kalian dari sarungnya, sungguh
aku khawatir mereka akan menggetarkan kalian sebagaimana mereka
telah menggetarkan kalian pada hari Harura.' Makn mereka pun
kembali, lalu melemparkan tombak-tombak mereka dari jauh dan
menghunus pedang-pedang mereka. kemudian orang-orang (yang
memerangi mereka) menggempur merekn dengan tombak-tombak
mereka. Selanjutnya mereka saling membunuh, namun dari pihak
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orang-orang (yang memerangi mereka) hanya gugur dua orang. Lalu
Ali RA berkata, 'Carilah orang pendek di antara mereka.' Maka

mereka pun mencarinya namun tidak menemukannya. Kemudian Ali
RA mencari sendiri, hingga ia menghampiri orang-orang yang telah

saling membunuh, lalu ia berkata, 'singkirkan mereka.' Lalu mereka

mendapati orang yang dicari terkapar di tanah, maka Ali pun

bertakbir, lalu ia mengatakan, 'Maha Benar Allah, dan Rasul-Nya

telah menyampaikan.' Lalu Ubaidah As-Salmani berkata, 'Wahai

Amirul Muhninin. Demi Allah yang tidak ada sesembahan yang haq

selain-Nya, benarkah engkau mendengar hadits itu dari Rasulullah

SAW?' Ali menjawqb, 'Benar, demi Allah yang tidak ada sesembahan

yang haq selain-Nya.' Hingga Ubaidah memintanya bersumpah tiga

kali, dan Ali pun bersumpah." (Diriwayatkan oleh Ahmad dan

Muslim)

;tfli,?* ;r,ffi i' )";,, tb';x Q :Jti',r'*ri v
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ffi "',,-)t i e I -'*t &,*. e.:u,,,4v'F1t u:

@L",ib.U qnl
4126. Dari Abu sa'id, ia berkata, "Kami r"aon[ bersama Rasulullah
sAll/ yang saat itu sedang sedang membagikan shadaqah, lalu
datanglah Dzhul Khuwaishirah dari Bani ramim, kemudian ia
berkata, 'Bersikap adillah wahai Rasuruilah-' Beliau bersabda,
'celaka engkau, siapa lagi yang akan berraku adil bila aku sudah
tidak adil? sungguh engkau telah binasa dan merugi bila aku tidak
berlaku adil.' Maka umar berkata, 'wahai Rasulullah, izinkan aku
memenggal lehernya.' Beliau menjawab, ,Biarkan 

Saja.
sesungguhnya ia mempunyai para pengikut yang mana seseorang
dari kalian menganggap remeh shalanya dibandingkan shalat mereka
dan puasanya dibandingkan puasa mereka. Mereka membaca Al
Qur'an tapi (bacaan merekn) tidak merewati kerongkongan mereka.
Mereka lepas (melenceng) dari agama ini (stam) sebagaimana
melesatnya panah dari busurnya. Ia melihat ujung anak panah
ternyata tidak didapati sesuatu pun padanya, kemudian melihat
pangkalnya ternyata tidak didapati sesuatu pun padanya, kemudian ia
melihat batang anak panahnya ternyata tidak didapati sesuatu pun
padanya, kemudian ia melihat bulu anak panahnya ternyata tidak
didapati sesuatu padanya, ia telah mendahului kotoran dan darah.
Tanda mereka, ada seorang laki-laki (di antara mereka) yang salah
satu lengannya seperti tetek perempuan, 

-atant beliau mengatakan:
seperti potongan dagingan yang bergoyang-goyang-. Mereka keluar
ketika orang-orang telah terpecah kesatuannya."' selanjutnya Abu
sa'id menceritaknn: "Aku bersaksi, bahwa arat pernah mendengar itu
dari Rasulullah sAW. Dan aku bersaksi bahwa Ali memerangi
mereka, dan aku pun turut serta bersamanya. Lalu ia memerintahkan
agar orang tersebut dicari. Maka dicarilah orang tersebut, lalu
(setelah ditemukan), orang itu dibawakan kepadanya, hingga aku
dapat melihatnya (dengan tanda+anda) sebagaimana yang telah
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disebutlran oleh Nabi SAlll." (Muttafaq 'Alaih)

v,i\li If 
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4127- Dari Abu Sa'id, ia menuturkan, ':Ali *rngiri*ton potongan

emas lrepada Nabi SAW lalu beliau membagiknnnya kepada empat

orang, (yaitu): Al Aqra' bin Habis Al Hanzaliy Al Mujasyi, Uyainah

bin Badr Al Fazari, Zaid Ath-Tha'iy dari salah satu Bani Nabhan, dan

Alqamah bin (Jlamah At 'Amiri dari salah satu Bani Kilab. Maka

orang-orang Quraisy dan orang-orang Anshar marah, mereka

berguman, 'Beliau memberikannya kepada para tokoh Najed dan

melewatlran kita?' Malu beliau bersabda, 'Aku ingin membuiuk hati

merela.' Lalu datanglah seorang laki'laki yang kedua matanya

cehtng ke dalam, kedua pipinya tambun, kedua alisnya menonjol,

janggutnya lebar dan kepalanya gundul, lalu ia berknta, 'Bertah,valah
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kepada Allah wahai Muhammad.' Maka Nabi sAW'bersabda, 'siapa
yang akan taat kepada Allah bila aku mal<siat terhadap-Nya? Apakah
Allah menjaminku dengan penghuni bumi, maka janganlah kalian
menjamiku.' Maka seorang laki-laki di antara mereka yang hadir

-aku kira adalah Khalid bin walid- meminta izin kepada Nabi sAW
untuk membunuh ordng tersebut, namun Nabi sAW melarangnya.
Setelah orang itu pergi, beliau bersabda, ,sesungguhnya, 

dari
lceturunan orong'tadi 

-atau beliau mengatalcan: di belakang orang
tadi-, ada suatu kaum membaca Al Qur'an tapi bacaan mereka tidak
melewati kerongkongan mereka. Merelca keluar dari agama ini
sebagaimana melesatnya anak panah dari busurnya. Mereka
membunuhi orang-orang Islam dan membiarkan para penyembah
berhala. Jika aku menemukan mereka, niscaya alat akan memerangi
mereka s ebagaimana kaum' Ad dip erangi. "' (Muttafaq, Alaih)

Ini menunjukkan, batrwa orang yang semestinya dita,zir,imam
(penguasa) boleh membiarkannya (tidak menghukumnya), dan bahwa
bila suatu kaum menunjukkan pandangan khawarij, maka hal itu tidak
serta merta menghalalkan darah mereka, akan tetapi yang
menghalalkan adalah bila jumlatr mereka banyak dan melawan dengan
senjata serta mengganggu kehormatan manusia.

a';e 9[l.7,tt e'o'k:ffi .i,r J;.,iG,iG y ,sri V
(I j'r3i |t:rb .:eAI r"yif 

.iB 
I,ii rt; ry n

4128. Dari Abu Sa'id, ia berlmta, "Rasulullah SAW bersabda,
'umatht akan menjadi dua golongan, lalu akan keruar dari keduanya
maariqah (golongan yang lepas dari ketentuan Islam, yaloi
khawarii), dan yang memerangi mereka adalah gorongan yang lebih
delrat kepada kebenaran. "'(HR. Ahmad dan Muslim)

,f.st J"ri e',;St r yi y fr:tr'o; :a;: q:)
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4129. Dalam lafazh lainnya disebutkan: "Akan keluar maariqah

(golonganyanglepasdariketentuanlslam,yaknikhawarij)ketika
irp""ahny, kaum muslimin, lalu diperangi oleh salah satu dari

an-tara dua kelompok, (yaitu yang lebih mendekati) kebenaran'" (HR'

Ahmad dan Muslim)
DariMarwanbinAlHakam,iamenuturkan,..Seorangpenyeru

berteriak atas perintah Ali pada saat perang Jamal, 'orang yang

mundur tidak akan dibunuh dan orang yang terluka tidak akan

dihabisi. Barangsiapa menutup pintu maka ia aman, dan barangsiapa

yang meletakkan senjata maka ia aman."' (Diriwayatkan oleh Sa'id

bin Manshur)
Dari AZ-Zuhri, ia mengatakan, 

..Ketika terjadi huru hara, para

sahabat Rasulullah SAW masih banyak, lalu mereka sepakat, bahwa

tidak seorang pun yang diqishash dan tidak ada harta yang diambil,

berdasarkan penakwilan Al Qur'an, kecuali yang didapat secara

langsung." (Disebutkan oleh Ahmad dalam riwayat Al Atsram dan ia

berdalih dengannYa)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Hadits-hadits di

atas menunjukkan disyariatkannya menahan diri untuk tidak

memerangi orang yang diyakini telah keluar dari kepemimpinan

penguasa selama orang tersebut tidak menyatakan perang atau

mempersiapkan diri untuk memerangi. Para ahli ilmu berbeda

pendapatmengenaipengkafirangolongankhawarij'AlKhithabi

-"rgutuk*, "IJlama kaum muslimin telah sepakat bahwa golongan

khawarij -dengan kesesatannya- tetap diakui sebagai salah satu

golongan kaum muslimin. Sehingga dengan begitu dibolehkan

p"rniiutun dengan mereka, memakan sembelihan mereka dan mereka

tidak dikafirkan selama masih menjalankan pokok-pokok Islam'"

Ucapan perawi (dan tidak ada harta yang diambil'

berdasarkan penakwilan Al Qur'an, kecuali yang didapat secara

langsung) menunjukkan tidak boleh mengambil harta pemberontak

kecuali yang diperoleh dalam peperangan'
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Bab: Bersabar Terhadap Kelaliman Para penguasa dan Tidak
Memerangi Mereka serta Tidak Mengangkat Senjata untuk

Melawan Mereka

:Jc v&' a& sr ;
.4',e t'*i ,*r; (fr aL(J,,Jt G:v A fy ,&'*trt ,i;:fj

@L i;ix)
4130. Dari lbnu Abbas M, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda,
'Barangsiapa yang melihat sesuatu dari pemimpinnya yang tidak
disukainya, maka hendaklah ia bersabar terhadapnya, karena
sesungguhnya orang yang memisahkan diri dari jama'ah (kaum
muslimin) walaupun sejengkal, lalu ia mati, maka itu adalah kematian
j ahiliyah- "' (Muttafaq'Alaih)

/6t qLi'; fy,e'*fi t*,;i'a ;; u :u.G)
,t 'a-t ' 6, . '-: - n' s o'

"6-\.a .t^r1 d*'-tl yt ,*f t$ Arr, ;:tal\t U 'G A
t -t 

-

@i
4131. Dalam lafazh lainnya disebutkan: "Barangsiapa yang
membenci sesuatu dari pemimpinnya, maka hendaklah ia bersabar
terhadapnya, karena sesungguhnya tidak seorang pun yang keluar
dari sultan (kepemimpinan) walaupun hanya sejengkal, lalu ia mati
dalam keadaan seperti itu, kecuali kematiannya itu adalah kematian
jahiliyah. " (Muttafaq'Alaih)

'frJ'# tr;.r:)1';."itt ils W dt ,f ,g";;:;',rri?
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4132. Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, "Dulu Bani Israil
selalu dipimpin oleh para nabi, setiap kali seorang nabi meninggal

maka akan digantilun oleh nabi lainnya, dan sesungguhnya tidak ada

nabi setelahku, namun aknn ada para khalifah, dan mereka cukup

banyak." Para sahabat bertanya, "Lalu apa yang engkau perintahkan

pada kami?" Beliau menjawab, "Hendaklah mematuhi baiat yang

pertama dan seterusnya (yaloi tetap setia), kemudian berikanlah

kepada mereka akan hak mereka, karena sesungguhnya Allah akan

meminta pertanggungan jawab tentang jabatan yang diberikan

kepada mereka. " (Muttafaq'Alaih)

,& )8;t:, w*; ,:$rzi-: t*r:r*;!t'#,i'rt;,
.ixir f*.t"rlvi 6 ,Y ,iu t.:ui * etf xi ,ir 'J'i., 
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4133. Dari Auf'bin Malik At Asyja'i, ia Lerkato,"'Aku *"ri"7fo,
Rasulullah SAW bersabda, 'Sebaik-baik pemimpin kalian adalah yang

kalian cintai dan mencintai kalian, kalian mendoakan mereka dan

mereka mendoakan kalian. Dan seburuk-buruk pemimpin kalian

adalah yang kalian benci dan membenci kalian, knlian melaknat

mereka dan mereka melalcnat kalian." Kami bertanya, "Wahai

Rasulullah, apa tidak boleh kami memerangi mereka knrena itu?"
Beliau menjawab, "Tidak, selama mereka melal<sanakan shalat pada

kalian. Ketahuilah, barangsaiapa yang dipimpin oleh seorang

pemimpin, lalu ia melihatnya melalcukan suatu kemal<siatan terhadap

Allah, mala hendaklah ia membenci pada kemal<siatan terhadap
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Allah, namun janganlah ia menarik tangan dari ketaatan." (HR.
Ahmad dan Muslim)

i J-i €r-: ;iji,js,# ,i,r J;rLi ,.rrjr i A* V
'-}rl3'&r, l*: g.{;;, ,'&. ;r-#;-\) ,J,* o3:-,,A;

tf l' .J;, r. &i'us,'J : JG . ;t,orA 
.€' *e,t.r.o',!-)6 *ir?)'fuar';tl:|$': #,ju rcrt *rii

(#r'^;i',t:r:) .eirpd
4134. Dari Hudzaifah bin Al yaman, bahwasanya Rasululloh sAW
bersabda, "Akan ada setelahku para pemimpin yang tidak mengikuti
petunjuk dan tidak menjalankan sunnahku, dan akan ada di antara
kalian orang-orang yang hati mereka adarah hati syetan sedangkan
tubuh mereka adalah tubuh manusia." Aku bertanya, "Lalu apa yang
harus aku lakukan wahai Rasuruilah bila aku menjumpai hal itu? "
Beliau menjawab, "Engkau mendengar dan mematuhi, walaupun
punggungmu dipukul dan hartamu dirampas, tetaplah mendengar dan
mematuhi. " (HR.Ahmad dan Muslim)

'€Ji,p 
: J'F- W yt,l';'-, ry : JG "'s,a\i 
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r-g J^>.1 ol;.,1)

4135. Dari 'Arfajah Al Asyja'i, ia berkata, ,Aku 
mendengar

Rasulullah sAW bersabda, "Barangsiapa datang kepada kalian
sementara kalian telah bersatu untuk taat pada seorang pemimpin,
yang mana (orang yang datang itu) hendak memecahkan keutuhan
kalian, atau mencerai beraikan jama'ah kalian, maka bunuhlah ia."
(HR. Ahmad dan Muslim)
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4136. Dari Ubadah bin Ash-Shamit, ia mengatakan, "Kami berbaiat

(berjanji setia) kepada Rasulullah sAW untuk senantiasa mendengar

dan mematuhi, baik dalam kondisi suka maupun terpal<sa, dan baik

dalam kondisi sulit maupun mudah dan rasa mementingkan diri
sendiri sedang meninggi pada perasaan kami, serta agar kami tidak

membantah untsan yang telah diserahkan kepada ahlinya. Lalu beliau

mengatakan, "Kecuali bila kalian melihat kela{uran yang nyata yang

mana kalian mengetahuinya berdasarkan agama Allah. "' (Muttafaq

'Alaih)

etjl-b'j;i |.-$ ,'ri t( t- :Jv ffi ;rr J';.,
c / ,1 o / o .
ill cJ! €._l f
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4137. Dari Abu Dzar, bahwasanya Rasulullah SAW berkata, "Waltai

Abu Dzar, bagaimana sikapmu ketika para pemimpin lebih

mementingkan diri mereka sendiri daripada dirimu (para ralryat)

dengan perolehan hartaaa?" Abu Dzar menjawab, "Demi Dzat yang

telah mengutusmu dengan kebenaran, aku akan menggantungkan

pedanght di pundaklat, lalu aku menghantamnya dengannya hingga

aku berjumpa denganmu." Beliau bersabda, "Maukah aku tunjukkan

engkau kepada yang lebih baik bagimu daripada itu? Yaitu engkau

e Yakni harta yang diperoleh tidak melalui peperangan.
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bersabar, sampai engkau berjumpa denganku. " (HR. Ahmad)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Sabda beliau
(yang memisahkan diri dari jama'ah (kaum muslimin) walaapun
sejengkal) ini merupakan ungkapan tentang membelot dari penguasa

dan memeranginya. Ibnu Abi Hamzah mengatakan, "Yang dimaksud

dengan 'memisahkan diri' adalah membatalkan baiat yang telah

dinyatakan terhadap penguasa terkait, walaupun hanya dengan cara

yang sederhana. Beliau mengungkapkan dengan kata 'sejengkaf ,

karena bila melakukan hal itu (walaupun hanya sebatas itu), maka hal

ini bisa menyebabkan penumpahan darah tanpa haq."

Sabda beliau (Tidak, selama mereka melaksanukan shalat
pada kalian) menunjukkan tidak boleh mengangkat senjata terhadap

pemimpin selama mereka masih melaksanakan shalat. Dari sini
difahami bolehnya mengangkat senjata terhadap mereka bila mereka

sudah meninggalkan shalat. Hadits Ubadah menunjukkan tidak
bolehnya mengangkat senjata (terhadap penguasa) kecuali bila telah

nyata kekufuran.

Sabda beliau (Kecuali bila kalian melihat kekafuran yang
nyata yang mana kalian mengetahuinya berdasarkan agama Allah)
yakni berdasarkan nash ayat atau khabar (hadits) yangjelas yang tidak
memerlukan penakwilan. Kesimpulannya, tidak boleh keluar dari

ketaatan selama perbuatan mereka (para pemimpin) itu masih

mengandung penakwilan. Disebutkan di dalam Al Fatfu: Para ahli fikih
telah sepakat tentang wajibnya menaati pemimpin yang diktator dan

berjihad bersamanya, dan bahwa menaatinya adalah lebih baik
daripada keluar dari ketaatan terhadapnya, karena hal ini bisa

menyebabkan pertumpahan darah dan menimbulkan petaka. Tidak ada

pengecualian selain bila nyata-nyata kekufuran penguasa, maka tidak
boleh menaatinya, bahwa wajib memeranginya bila mampu,

sebagaimana dikemukakan di dalam hadits.
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Bab: Hukuman Bagi Tukang Sihir; serta Keterangan Tentang
Buruknya Sihir dan Perdukunan

irj-,y .;i;\ t? rilt'* ,W ir J'i, i6 ,i6 *& *
'*'C"Ji : Jvj .i'rrA1 

tsu'-\t'Jb')

4138. Dari Jundub, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda,
'Hulraman bagi tukang sihir adalah dipenggal (lehernya) dengan

pedang. "'(HR. At-Tirmidzi dan Ad-Daraquthni. At-Tirmidzi menilai
isnadnya lemah, dan ia mengatakan, "Yang shahih adalah mauquf
pada Jundub.')

. A /-'r. zr l'- t o'- I,ot. /-.ot

.j .,ii!r e d-:6 ;;F $k * ,i'; i,* ; a*. ,;
; ti:;i ,rLk r$t ,:i :ai*; :y',p-k ty 6t:ti ,/-3

,rt? ";,-): A6 .iy:lr f .,'l.,t') ,ui;it q tF q:',F
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Dori Bajalah bin 'Ubdah, ia menuturkan, "Aku menjadi juru tulis
Jaz'i bin Mu'awiyah, pomannya Al Ahnaf bin Qais, lalu datanglah
surat dari Umor, setahun sebelum wafatnya (yang isinya): 'Bunuhlah

setiap tukang sihir, dan pisahkanlah setiap (pasangan suami istri)
yang tediri dari rnahrom pada kalangan majusi, serta laranglah
mereka melalalan zamzc'ahas.' Maka kami pun membunuh tiga
orang tukang sihir, dan kami pisahkah antara laki-laki dan

mahramnya berdasarkan Kitabullaft. " (Diriwayatkan oleh Ahmad dan

t5 Yaitu ucapatr yang tidak dapat difahami yang biasa mereka ucapkan ketika
makan
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Abu Daud. Al Bukhari juga meriwayatkan darinya (yang di dalamnya

disebutkan dengan redaksi) : memisahkan (pasangan) mahrom)

6z I o z
J+>-e ',t)

/ Cz
7lr

<vrst €.uy t':r> .trY
Dari Muhammad bin Abdurrahman bin Sa'd bin Zararah, bahwasanya

telah sampai kepadanya: "Bahwa Hafshah, istri Nabi SAW,
membunuh budak perempuannya yang telah menyihirnya, padahal

Hafshah telah mengurusinya, maka ia pun memerintahkan, lalu budak

itu dibunuh." (Diriwayatkan darinya oleh Malik di dalam Al
Muwaththa')

tn:J$ sJ, 1<;' ,yfi'r a J"i,&fryV /t*
l-ti q cts ) ,'olir';'fr * ,u: {'€" i W ar )'-, ;:i

(Urd, L":\../r<ir
4139. Dari lbnu Syihab, bahwasanya ia dinnya, "Apakah'ru**f

sihir dari kalangan warga yang telah mengadakan perjanjian damai
harus dibunuh?" Ia menjawab, "Telah sampai kepada kami, bahwa
Rasulullah SAW pernah diperlakukan demikian, namun beliau tidak
membunuh pelakunya, yang mana pelalatnya itu dari ahli kitab."
(Dikeluarkan oleh Al Bukhari)

'JJZ-t-fr 
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tS3lt ?i 6 ,yu,tJlri i"'i |*:'rb ?\b ,tq?,

4 ,1Ai'4r yz\i U t,,sv {.u a'::Ju .r:tL1 ,iG
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4140. Dari Aisyah, ia menuturkan, "nrruluilol, SAW pernah terkena

sihir, sehingga sihir itu membuat khayalan kepadanya, bahwa beliau
seakan-akan melakukan sesuatu padahal beliau tidak melalatkannya.

Hingga pada suatu hari -saat itu beliau pada giliranku-, beliau
berdoa kepada Allah 'Azza wa Jalla dan terus berdoa, lalu beliau
berkata, 'Wahai Aisyah, tidakkah engkau merasakan bahwa Allah
telah memberikan fatwa kepada mengenai apa yang alar mohonkan
kepada-Nya?' Aku jawab, 'Apa itu wahai Rasulullah?' Beliau
bersabda, 'Ada dua laki-laki (malaiknt) yang datang, salah satunya
duduk di dekat kepalaku dan satunya lagi duduk di dekat kakilat lalu
salah satunya berkata kepada yang lainnya, 'Sakit apa orang ini?'
Temannya menjawab, 'Tersihir.' Ia bertanya lagi, 'Siapa yang
menyihirnya?' temannya menjawab, 'Labid bin Al A'sham seorang
yahudi dari Bani Zuraiq.'Ia bertanya lagi, 'Dengan apa?'Temannya
menjawab, 'Dengan rambut dan sisir yang dibungkus dengan pelepah

kurma.' Ia bertanya lagi, 'Dimana itu?' Temannya menjawab, 'Di
sumur Dzu Dzarwan." Lalu Nabi SAW bersama beberapa sahabatnya
berangknt menuju sumur itu, lalu beliau melihatnya, ternyata di sana
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tedapat pohon kurma. Kemudian beliau kembali kepada Aisyah, lalu
berkata, 'Demi Allah, seolah-oleh airnya tercampuri dengan curahan
inai, dan seolah-olah pelepah kurmanya adalah kepala-kepala
syetan.' Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, apakah engkau
mengeluarkannya?' Beliau menjawab, 'Tidak. Adapun aku, Allah
telah menyehatkan dan menyembuhkanku, dan aku khawatir akan
tersebarkan keburukan kepada manusia darinya.' Selanjutnya beliau
memerintahkan untuk dikubur. " (Muttafaq 'Alaih)

.: 'jd \^L?i xi ,":rr 
'J';:r 

6- ,L-ja:Uu ,#.!t4"€,
4141. Dalam riwayat Ivturtl* disebutkan: Aisyah *"lngorokon, "Lalu
aku berkata, 'Wahai Rasulullah, apakah lantas engkau
men geluarkannya?' B eliau menj awab,' Tidak. "'

o, t . t 'a. ?

cr^-> 3tJ-, :a:2.J1

(i:.:f I'1r1 .v1tur'03;), ,f r e6i
4142. Dari Abu Musa, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Tiga
golongan yang,tidak akan masuk surga, (yaitu): pecandu khamer,
pemutus tali silaturahmi dan orang yang mempercayai siftir. " (HR.
Ahmad)

*rfr,# $t? )i 9n ;i ;7 :Jv W dtLi *Mi;;ei V
(Gi it 1r1 .W _U,*,1 ;i L.,;r G,j"_fi-

4143. Dari Abu Hurairah M, iohwasanya Nabi'SAW bersabda,
"Barangsiapa mendatangi dulan atau orang pintar (tukang ramal),
lalu mempercayai apa yang diucapkannya, malca sesungguhnya dia
telah kort, (ingkar) dengan wahyu yang diturunkan kepada
Muhammad SAW. " (HR.Ahmad)
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4lM. Dari Shafiyyah binti Abu (Jbaid, dari sebagfon frtri Nabi SAW,

dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Barangsiapa mendatangi orang
pintar (tulan ramal) lalu menanyakan kepadanya tentang suatu

perkara dan dia mempercayainya, maka shalatnya tidak diterima
selama empat puluh hari," (HR.Ahmad dan Muslim)

fF.5 :JtJ,.rfi.ir *'r'6 ffi ;ur J';)J:L ,UG **G *
& L:F$ ;e)t3t?i o';:rrJ.l#f ,l' J';:, \1. f;w 

:'rr...
tJjS ,lpir u WW""'AI e o;Ar'et,,# I' J';r'lra

1rrl",lrb .d'rs u\Wth$ ,!: )ii'e
4145. Dari Aisyah, ia menuturkan, "Orang-orang bertanya kepada

Rasulullah SAW tentang para dukun, maka beliau menjawab, 'Mereka

bukan apa-apa.' Mereka berknta, 'Wahai Rasulullah, mereka kadang

menceritakan tentang sesuatu, dan itu menjadi kenyataan.' Maka
Rasulullah SAW bersabda, 'Itu adalah kalimat haq yang dicuri oleh
jin, lalu disampaiknn kepada telinga walinya, lalu mereka

mencapurnya dengan s eratus keb ohon gan. "' (Muttafaq' Alaih)

I i6 ,k';) L y"u ,e'r;;a tl';ir,. .,*t?'n kU fi
r co'zz l ,'- 
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<UrdtL?\.M"eie
Dari Aisyah, ia menuturkan, "Abu Bakar mempunyail"Ori ,r"r
biasa menyerahkan upeti kepadanya dan Abu Bakar makan dari yang
diserahkannya. Pada suatu hari, budak itu datang dengan
membawakan sesuatu, lalu Abu Bakar makan darinya (dari yang
dibawakannya), kemudian budak itu berkata, 'Tahukah engkau, apa
ini?' Abu Bakar balik bertanya, 'Memangnya apa?' Ia menjawab,
'Dulu pada masa jahiliyah aku berpura-pura jadi dukun pada
seseorang, tapi sebenarnya aku tidok bisa perdukunan, hanya saja
aku menipunya, lalu ia menemuiku dan memberiku karena itu, dan
itulah yang kini engkau makan.' Maka Abu Bakar memasukkan
jarinya (ke dalam mulutnya), lalu ia memuntahkan semua yang telah
masuk ke dalam perutnya. " (Dikeluarkan oleh Al Bukhari)

tA'r+'$ti:Wtut
z.z rc.z zl.. o$,.t.c/t.,

(4*t, ;rl-2 :-9lr yl-9 .ta>l ol-2.,1)

J';)Js :Js @, fV it ,f
.'>tj v'>t; ,aat'u:e o^pl

4146. Dari Ibnu Abbas RA, ia berkata, "RoruLlhh SA'W bersabda,
'Barangsiapa mempelajari sebagian dari ilmu nujum, sesungguhnya
dia telah mempelajari sebagian ilmu sihir. Semakin bertambah (ilmu
yang dia pelajari) semakin bertambah pula (dosanya)."' (HR.
Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah)

e;r- {; t\,!t J";,, V ,'aI" iG "'*t;t r{3Jt q {:( *
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4147. Dari Mu',awiyah bin At Hakam Al sulami, ia menuturkan, "Ahr

berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya lami ini kaum yang baru

saja meninggalftnn jahiliyah, dan kini Allah 'Azza wa Jalla telah

menganugerahknn Islam. Sesungguhnya di antara l<nmi ada orang-

orang yang biasa mendatangi para dulcun.' Beliau bersabda,

'Janganlah kalian mendatangi mereka.' Ia berkata lagi, 'Dan di

antara knmi ada orang-orang yang merasa sial (pesimis karena

sesuatu)?' Beliau bersabda, 'Itu hanyalah sesuatu yang mereka

rasaknn di dalam dada mereka. Jangan sampai hal itu menghalangi

kalian.' Atru berknta lagi, 'Dan di antara kali ada orang-orang yang

membuat garis (meramal dengan membuat garis pada pasir)?' Beliau

bersabda, 'Dulu ada seorang nabi yang membuat garis, lalu yang

garisnya sama itu menjadi tepat. "'(HR. Ahmad dan Muslim)

Sabda beliau (Hukuman bagi tukang sihit adalah dipenggal

(lehernya) dengan pedang), At-Tirmidzi mengatakan, "Ini diamalkan

oleh para ahli ilmu dari kalangan para sahabat Nabi SAW dan yang

lainnya, dan ini juga merupakan pendapat Malik bin Anas." Asy-

Syaf i mengatakan, "Tukang sihir yang dibunuh adalah yang sihirnya

mencapai tingkat kekufuran, tapi bila hanya melakukan yang tidak

rnencapai tingkat kekufuran, maka tidak dibunuh."

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala merrgatakan: Ucapan Umar

(serta laranglah mereka melakukan zamza'ah), disebutkan di dalam

Al Qamus'. zamza'ah adalah suara yang jauh yang bergema dan

berkesinambungan (seperti echo), suara itu keluar ketika mereka

sedang makan, padahal mereka tidak berbicara. Mereka mengeluarkan

suara itu tanpa menggunakan lidah dan tidak pula bibir, akan tetapi

suara yang dihasilkan dari rongga hidung dan tenggorokan yang hanya

difahami oleh sesama mereka.

Ucapan perawi (sehingga sihir itu membuat khayalan

kepadanya, bahwa beliau seakan-akan melakukan sesuatu padahal
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beliau tiduk melakukannya), lmam Al Maziri mengatakan, "Madzhab
ahlus sunnah dan mayoritas ulama umat menyatakan bahwa sihir itu
memang ada hakikatnya seperti hakikat yang lainnya. Hal ini berbeda
dengan mereka yang menganggap bahwa sihir tidak ada hakikatnya.

Ucapan perawi (beliau herdoa kepada Allah 'Azza wa Jalla
dan terus berdoa) ini menunjukkan anjuran untuk berdoa ketika
terjadinya sesuatu yang tidak disukai dan terus menerus
mengulanginya serta memperbaiki sikap kepada Allah Ta'ala.

Ucapan perawi (apakah engkau mengeluarkannya?) dalam
riwayat lainnya disebutkan dengan redaksi (apakah lantas engkau
mengeluarkannya?), An-Nawawi mengatakan, "Keduanya shahih.
Demikian ini berarti mengandung penertian, aku meminta kepada
beliau SAW untuk mengeluarkannya lalu membakarnya. Namun
kemudian beliau memberitahu, bahwa Allah telah menyehatkan dan
menyembuhkannya, sementara beliau merasa khawatir, bila
dikeluarkan dan dibakar, maka hal itu akan menebarkan bahaya dan
keburukan kepada kaum muslimin." lni termasuk kategori
meninggalkan kemaslahatan karena dikhawatirkan timbulnya
kerusakan yang lebih besar daripada kemasalahatan yang akan diraih.
Ini termasuk kaidah penting dalam Islam.

Sabda beliau (Tiga golongan yang tidak akan masuk surga,
(yaitu): pecandu khamer, pemutus tali silaturahmi dan orang yang
mempercayai sihir) menunjukkan bahwa sebagian ahli tauhid ada
yang tidak masuk surga, yaitu mereka yang melakukan kemaksiatan
sebagaimana yang dinyatakan oleh Nabi SAW, bahwa pelakunya
tidak akan masuk surga seperti ketiga golongan itu, yaitu orang yang
bunuh diri, orang yang membunuh orang yang telah mengadakan
perjanjian damai, dan kemaksiatan-kemaksiatan lainnya yang telah
disebutkan dengan nash yang jelas bahwa kemaksiatannya
mencegahnya masuk surga. Hadits Abu Musa dan hadits-hadits
semakna lainnya mengkhususkan keumuman hadits-hadits yang
menyebutkan bahwa golongan muwahhidin (penganut tauhid) akan
keluar dari neraka dan masuk ke surga.

Sabda beliau (Barangsiapa mendatangi dukun ... dst.), Al
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Qadhi Iyadh mengatakan, "Perdukunan pada bangsa Arab ada tiga

jenis, yaitu: Pertama, seseorang bekerja sama dengan jin yang

memberitatrunya tentang berita-berita ghaib yang dicurinya dari langit.

Jenis bathil ketika Allah Ta'ala mengutus Nabi kita Muhammad

SAW- Kedua, seseorang memberitahukan apa yang akan menimpa

seseorang atau yang akan terjadi pada suatu negeri, atau apa yang

akan luput dariny4 baik dalam waktu dekat maupun jangka panjang'

Ketiga,para perirmal. Semua itu telah didustakan oleh Nabi SAW dan

beliau telah melarang mempercayai dan mendatangi mereka.

Sabda beliau (Barangsiapa mempelaiari sebagian dari ilmu

nujum, sesungguhnya dia telah mempelaiari sebagian ilmu sihir.

semakin bertambah (ilmu yang dia pelaiari) semakin bertambah

puta (dosanya)), Ibnu Ruslan mengatakan, "Yang dilarang adalah apa

yang diklaim oleh para peramal sebagai ilmu untuk mengetahui

kejadian-kejadian dan peristiwa-peristiwa yang belum terjadi dan akan

terjadi di kemudian hari. Mereka mengklaim bahwa mereka

mengetahuinya melalui perjalanan bintang-bintang pada rotasinya,

berkumpul atau berpencarnya. Ini termasuk mengkalim mengetahui

sesuatu yang sebenarnya Allah telah menyembunyikannya dengan

ilmu-Nya." Selanjutnya ia mengatakan, "Adapun ilmu astronomi,

yang mana dengan itu bisa diketahui pergerakan bumi dan arah kiblat,

serta berapa yang telatr terlewati dan berapa yang belum, maka tidak

termasuk dalam kategori yang dilarang. Yang termasuk dilarang

adalah mengklaim akan turunnya hujan atau salju dan berhembusnya

angrn serta perubahan harga."

Sabda beliau (lalu yang garisnya sama itu meniadi tepat), Al

Qadhi Iyadh mangatakan, "Itu adalah yang kalian dapati ketepatannya.

Bukan berarti beliau membolehkan pelakunya'" Al lftithabi
mengatakan, "Kemungkinannya ini adalah sebagai peringatan

berdasarkan ilmu kenabiannya, dan itu telah berlalu, karena itu beliau

melarang kita melakukan hal itu."
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Bab: Membunuh Orang yang Terang-Terangan Menghina
Nabi SAW

,ie;W 4tg|irEt":*ti :+S *t,:&ty
1;jr>'rf1 itrr> .V'' W it J'yr'JEU ,'.it7 e ,yrtlrLt

4148. Dari Asy-Sya'bi, dari Ali M: Bahwa seorang wanita yahudi
mencela dan menghina Nabi SAI{, lalu seorang laki-laki mencekilcnya
hingga mati, kemudian Rasulullah SAW mengugurkan darahnya. (HR.
Abu Daud)

,i*'r'e 4t- lrii'^:us ;JiLi,u"& it,f
'd'.-G "^t) C6'Uts fu V,F x r;?';), # x sW
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4149. Dari lbnu Abbas: Bahwa seorang laki-laki buta mempunyak
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ummu walat6 yang sula mencela dan menghina Nabi SAW, lalu ia
melarangnya namun budak perempuan itu tidak berhenti, kemudian ia

mencegahnya namun budak perempuan itu tidak berhenti. Pada suatu

malam, budak perempuon itu kembali mencela dan menghina Nabi

SAW, malra taki-laki buta itu mengambil canglcul lalu meletakkannya

pada perut budak peremPuon itu, kemudian ia meneknnnya sehingga

membunuhnya. Keesoftan harinya, hal tersebut disampaikan kepada

Rasulullah SAW, maka beliau pun mengumpulknn orang-orang, lalu

berkata, "Alat persumpahkan kepada Allah seseorang yang telah

melalcukan perbuatan ini- Aht punya suatu hak terhadapnya kecuali ia

beralasan. Lalu seorang lakiJaki buta berdiri kemudian berjalan

melewati orang-orang dengan tertatih-tatih, hingga akhirnya ia duduk

di hadapan Nabi SAW, lalu berkata, "Wahai Rasulullah, akulah

pelahnya. Perempuan itu telah mencela dan menghinamu, lalu aku

melarangnya namun ia tidak berhenti dan aku mencegahnya dan ia

tetap tidak berhenti- Padahal ahr telah mempunyai dua anak darinya

yang bagailun dua permata, dan ia sangat baik kepadalan. Namun

tadi malam, ia kembali mencela dan menghinamu, maka aku

mengambil canghtl, lalu aht letaklan di atas perutnya, kemudian aku

menelrannya sehingga membunuhnya." Mala Nabi SAW bersabda,

"Ketahuilah, saksikanlah oleh kalian, bahwa darah perempuan itu

sia-sia (tidak ada qishash mauryn diyat)." GIR. Abu Daud dan An-

Nasa'i. Ahmad berdalih dengan hadits ini dalam riwayat anaknya,

Abdutlah)

jG {ct pilr:Jui#;ur J";:rUr'*} i;u ,-*i ,r
ji \J:Fiv,:'}rt,W ii s';:rln- irY'r,@ ;,r [;:,
'JLl "€--1"'& tt\.y 

'iu 
td*, vf .nr J';:, t;- $tt .:,.t); iilt

* Budak pereryuan yang melahirkan anak dari tuannya. Dalam kisah ini, ada

keterangan yang rrnyebutkan bahwa budak pererrpuan tersebut bukan
rnuslimah.
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<i,s r;.Jr, 3;i',tj11 .'rS.;;, rj *,.-rKir
4150. Dari Anas, ia menuturkan, "seorang yahudi lewat ai a"fr,
Rasulullah SAW, lalu ia mengucapkan, 'Assaaama 'alaika [semoga
kematian menimpamul.' Maka Rasulullah SAW membalas, 'Wa

'alaika [dan semoga pula menimpamuJ.' Kemudian Rasulullah SAW
bersabda (kepada para sahabat), 'Tahukah kalian apa yong
diucapkannya? Ia mengucapkan Assaamu 'alaika.' Para sahabat
berkata, 'Wahai Rasulullah, blehknh kami membunuhnya?' Beliau
bersabda, 'Tidak. Jila ahli kitab mengucapkan salam kepada kalian,
maka jawablah dengan wa'alaikum."'(HR. Ahmad dan Al Bukhari)

.^S i; e ft',. j*;' chr S'-:, ( ,ju ?Ar;t r; oi'p s,t)(_t.

415I. Telah disebutkan di muka, bahwa Dzul Khuwashirah
mengatakan, "Wahai Rasulullah, bersikap adillah." Tapi kemudian
beli au melarang orang yang (mint a izin untuk) membunuhnya.

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Hadits Asy-
Sya'bi dan hadits Ibnu Abbas menunjukkan dibunuhnya orang yang
mencela Nabi SAW. Ibnu Al Mundzir mengutip terjadinya
kesepakatan ulama yang menyatakan bahwa orang yang mencela Nabi
SAW dengan terang-terangan wajib dibunuh. Ibnu Baththal
mengatakan, "ulama berbeda pendapat mengenai orang yang mencela
Nabi SAW. Bila yang melakukannya itu orang yang telah
mengadakan perjanjian damai atau ahli dzimmah, seperti orang
yahudi, maka menurut Ibnu Al Qasim, bahwa pelakunya harus
dibunuh, kecuali ia masuk Islam. Adapun bila pelakunya seorang
muslim, maka harus dibunuh tanpa disuruh bertaubat." Ibnu Al
Mundzir menukil pendapat dari Al-Laits, Asy-Syaf i, Ahmad dan
Ishaq seperti itu bila pelakunya seorang yahudi atau serupanya.
Diriwayatkan dari Al Auza'i dan Malik, bahwa bila pelakunya
seorang muslim, maka hal itu menyebabkannya murtad (keluar dari
Islam), sehingga ia disuruh bertaubat. Sedangkan menurut ulama
Kufah, bahwa bila pelakunya seorang dzimmi maka dita'zir, dan bila
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pelakunya seorang muslim maka menyebabkannya murtad. Al Qadhi

Iyadh menyebutkan perbedaan pendapat: "Apakah beliau membiarkan

pelaku yang tidak secara terang-terangan melakukannya adalah demi

kemaslatratan membujuk hati" dst. hingga ia mengatakan: "Yang

tampak, batrwa beliau membiarkan orang yahudi itu adalah demi

kemaslahatan membujuk hati, atau karena mereka tidak menyatakan

secara terang-terangan, atau mungkin karena kedua alasan ini."

Kernungtcinan terakhir ini lebih mendekati, sebagaimana dikatakan

oleh Al Hafizh.

BAB-BAB HUKUM.HUKUM MURTADNT DAN MEMELUK
ISLAM

Bab: DibunuhnYa Orang Murtad

y*';ti: * i+;G ,:)*rr'#, dL;j :lu t* *
i;G v ,i6 ,@ l' ;;, ,p,,:allV ,ui'**'i,'Ju"
irjrl .i]ti; u,1'Ji. ;,ffi er {;t{A'&f!4.1' :'r*,,

41t* '.lt or;lt
4152- Dari lkrimah, ia menuturkan, "Beberapa orang zindiqas

dihadaplran kepada Amirul Muloninin Ali M, lalu ia membakar

merelrn. Kemudian hal itu sampai kepada lbnu Abbas, maka ia

orang murtad ialah orang yang meninggalkan agama Islam dan pindah ke agama

yang lain seperti agama Nasrani atau agarna yahudi, atau pindah kepada

l"yuti""" laln yang bukan agama seperti orang-orang atheis dan komunis.

Semua itu dilakukannya dalam keadaan sadar dan atas kehendak sendiri bukan

karena paksaan.
zindiq adalah orang yang menampakkan keislamannya dan menyembunyikan

kekafirannya, seperti orang yang mendustakan hari kebangkitan, atau orang

yang mengingkari risalah Nabi Muhammad SAW, atau tidak mengakui Al

eortu, sebagai firman Allah SWT, dan ia tidak dapat menyatakannya secara

terang-terangan karena merasa takut atau lemah.
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berkata, 'Seandainya aku (yang memutuskan), tentu aku tidak akan
membakar mereka, karena adanya larangan Rasulullah SAW, yang
mana beliau telah bersabda, 'Janganlah kalian menyiksa dengan
sil<saan Allah.' Namun, sungguh aku akan membunuh mereka
berdasarkan sabda Rasulullah SAW, 'Barangsiapa yang menukar
agamanya (yakni keluar dari Islam), maka bunuhlah ia. "' (HR.
Jama'ah kecuali Muslim)

.';)fu &' JT. u :6y L ^*r; u\ A
4153. Dalam riwayat fbnu NAaJah darinya g.i.r"fri hanya' berupa
redaksi: "Barangsiapa yang menukar agamanya (yalcni keluar dari
Islam), maka bunuhlah ia."

'; ,ft Jt;\t.:d'JG W dt Li ,-ga ;';'qt,:-'y"q)
ti- i,S;r.,'i J$ilsc) { A,i * ?i t* ;* '; id '#i
:Jti .s:*: ;'&:$ i;i_ us :J$ rui, u i)d ,ii;*",y,

CL'ab I?ri lnr)t"d 
"W "L-',+f 

t
4154. Dalam hadits Abu Musa M disebutkan: bahwasanya Nabi SAW
berkata kepadanya, "Berangkatlah engkau ke Yaman." Kemudian
beliau juga mengirimkan Mu'adz bin Jabal, ketika ia datang, Abu
Musa memberikan bantal dan berkata kepadanya, "Duduklah."
Namun di situ ada seorang lakiJaki yang terikat, maka Mu'adz
bertanya, "Mengapa ini?" Abu Musa menjawab, "Dulu ia seorang
yahudi lalu memeluk Islam kemudian ia kembali menjadi yahudi."
Mu'adz berkata, "Aku tidak akan duduk kecuali setelah ia dibunuh.
Ini ketetapan Allah dan Rasul-Nya." (Muttafaq 'Alaih)

t,lf-,icc.,,zc,
.oeU^919 4!) ., > | .r

J I tt.l

4155. Oalam'nwayat Ahmad

: bi ^i";:)') \t ;o ::*.;;ls.!t r:'g.,
yang lainnya disebutkan: Allah dan
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Rasul-Nya telah menetapkan: "Barangsiapa kembali kepada

agamanya (setelah memeluk Islam), maka bunuhlah ia."

,l)-,)i f '"s-,,.i ,hi;';'l';: ,4t ,.:'€.;!rri"slv1
t'.1,- - --.:. 4; riG,i.i3it * rWfiS'rf 14Gk',Gn

4156. Dalam riwayat Abu Daud mengenai kisah ini disebutkan: "Lalu

didatangkan kepada Abu Musa seorang laki-laki yang murtad setelah

memeluk Islam, lalu Abu Musa mengajahtya (kembali kepada Islam)

selama dua puluh malam, atau hampir dua puluh malam, kemudian

Mu'adz datang, makn ia pun mengaialorya namun orang itu menolak,

malra ia pun memenggal lehernYa."

or-Lat ;'# ,P?f :lu"q:6t * i l' 1" i y *
'f'E3,io'"i ,i?6,r,(1r *trLt,;';Aj Ei bt
:Jv \e;..'J;J 6 ,Jv .i*L ,il. .trt r ,e :Ju \r- t;-

i; ,Y ';"'&t ,tbi i'P * ,'*Jt- .'^* c'P;;c.j

li';bLi t'i\;ilui l' ;i qti'ti'.,i M 
""rS't, 'ti?,

(eut;t'r:) :d.\t?ri
Dari Muhammad bin bin Abdullah bin Abdul Qari, ia menuturkan,

"seorang laki-taki utusan Abu Musa datang menghadap Umar bin

Khaththab, lalu (Jmar menanyainya tentang khabar orang-orang,

malrn ia pun memberitahunya. Selanjutnya Umar berkata, 'Adakah

khabar yang aneh?' Ia menjawab, 'Ada. Seorang laki-laki k'f"
kembali setelah memeluk Islam.' (Jmar bertanya, 'Lalu apa yang

kalian lakukan terhadapnya?' Ia menjawab, 'Kami mendekatinya,

lalu kami memenggal lehernya.' (Jmar berkata, 'Mengapa kalian

tidak menahannya selama tiga hari, lalu kalian memberinya makan

roti setiap hari dan menyuruhnya agar bertaubat, siapa tahu ia mau
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bertaubat dan kembali kepada Allah. Ya Allah, sungguh aku tidak
menghadirinya, dan aku tidak rela bila hal itu sampai kepadaku."'
(Diriwayatkan oleh Asy-Syafi' i)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Ucapan perawi
(zanaadiqaft), yakni bentuk jamak dai zindiiq. Tsa'lab mengatakan,
"Tidak ada kata zindiiq dalam perkataan Arab, yang ada adalah

zindiiqiy, yaitu sebutan bagi orang yang sangat menyimpang. Bila
mereka hendak mengungkapkan apa yang biasa dimaksud oleh orang

kebanyakan, maka mereka menyebut dengan sebutan mulhid dan

dahriy." An-Nawawi mengatakan, "Zindiq adalah orang yang tidak
beragama." Asy-Syaf i berpendapat, bahwa orang zindiq
diperintahkan untuk bertaubat sebagaimana yang lainnya

diperintahkan untuk bertaubat. Berdasarkan hadits ini, ada yang

berpendapat bahwa orang zindiq dibunuh tanpa terlebih dahulu
disuruh bertaubat. Kemudian dikomentari, bahwa menurut beberapa
jalur periwayatan hadits ini, bahwa Amirul Mukminin Ali RA telah
menyuruh mereka bertaubat, sebagaimana yang disebutkan di dalam
Al Fatfu, dari jalur Abdullah bin Syarik Al 'Amiri, dari ayahnya:

Dikatakan kepada Ali, "Sesungguhnya di sini, ada suatu kaum, yang

sedang berada di pintu masjid, mereka mengklaim bahwa engkau

adalah tuhan mereka." Lalu Ali memanggil mereka, lalu berkata

kepada mereka, "Celaka kalian, apa yang kalian katakan?" Mereka
menjawab, "Engkau tuhan kami, pencipta kami dan pemberi rizki
kepada kami." Ali berkata, "Celaka kalian. Sesungguhnya aku ini
hanyalah hamba seperti halnya kalian. Aku memakan makanan

sebagaimana kalian makan dan aku minum sebagaimana kalian
minum. Bila aku taat kepada Allah, maka Allah akan memberiku
pahala insya Alah, dan bila bermaksiat kepada-Nya, aku khawatir Ia
akan mengadazabku. Karena itu, bertakwalah kalian kepada Allah dan

kembalilah." Namun mereka menolak. Keesokan hari, mereka datang

lagi kepadanya. Lalu datanglah Qanbar, lalu berkata, "Demi Allah,
mereka kembali mengatakan perkataan itu." Ali berkata, "Masukkan
mereka." Mereka tetap mengatakan begitu. Kemudian untuk ketiga
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kalinya, Ali berkata, "Jika kalian tetap mengatakan itu, sungguh aku

akan membunuh kalian dengan cara yang sangat buruk." Namun

mereka tetap menolak kecuali mengatakan seperti itu. Maka Ali
memerintahkan agar dibuatkan parit untuk mereka di antara pintu

masjid dan istana, kemudian ia memerintahkan agar dikumpulkan

kayu bakar yang dimasukkan ke dalam parit lalu dinyalakan api,

kamudian Ali berkata kepada mereka, "Aku akan melemparkan kalian

ke dalamnya atau kalian kembali." Namun mereka menolak kembali,

maka Ali pun melemparkan mereka hingga terbakar. Ia mengatakan,

"sesungguhnya bila aku melihat perkara yang mungkar, aku

menyalakan api dan mernanggil Qanbar."
Al Hafizh mengatakan, "Riwayat ini isnadnya shahih." Abu

Muzhaffar Al Asfarayaini menyatakan di dalam Al Milal wa An-Nifual,

bahwa orang-orang yang dibakar oleh Ali RA adalah sekelompok

orang Rafidhatr yang mengklaim ketuhanan pada diri Ali, yaitu

kelompok Sabaiyyah, yang mana tokoh mereka adalah Abdullah bin
Saba', seorang yatrudi, lalu ia menampakkan keislaman lalu membuat

bid'ah dengan perkataan tersebut. Ada dua riwayat dari Ahmad dan

Abu Hanifah, salah satunya menyatakan bahwa orang zindiq tidak

disuruh bertaubat, dan satu lagi menyatakan bahwa bila terjadi

berulang kali maka taubatnya tidak diterima. Ini juga merupakan

pendapat Al-Laits dan Ishaq. Sedangkan menurut segolongan ulama

Syafi'i, "Jika pelaku adalah orang yang mengajak, maka tidak

diterima, tapi jika bukan pengajak, maka diterima."
Disebutkan di dalam Al lkhtiyaraf: Orang murtad adalah orang

yang mempersekutukan Allah Ta'ala (dengan selain-Nya), atau orang

yang membenci Rasulullatr SAW tapi tidak memeranginya, atau

meninggalkan meningkari kernungkaran dengan hatinya, atau

mengklaim batrwa seorang satrabat atau tabi'in atau pengikut tabi'in
telah ikut berperang bersama kaum kuffar, atau membolehkan hal itu,

atau mengingkari ijma'yang pasti, atau menjadikan perantara antara

dirinya dengan Allah dengan cara bersandar kepada perantara itu dan

memohon ke,padanya, atau meragukan suatu sifat di antara sifat-sifat

Allah Ta'ala, maka ia murtad.
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Bab: Hal yang Menyebabkan Seorang Kafir Menjadi Muslim

*l r,r-;t Ju tlK--,i F3u

-1 l,UJrt,ir v1 iif v tf ';12i .:,$l ^*', 1&','aL,i; 
: 
jGi ,*1lj

(ai \t .€Gi ti :".t;Ll ffi'Ct ;e ..-6'i .;nt J.y,
4157. Dari lbnu Mas'ud, ia menuturkan, ,,sesungguhnya Alloh ,Arra

wa Jalla menggerakkan Nabi-Nya sAW untuk memasukkan seorang
laki-laki ke surga, maka beliau pun masuk ke dalam biara, ternyata di
sana terdapat orang-orang yahudi, dan ada seorang yahudi tengah
membacakan kitab taurat kepada mereka. Ketika sampai pada sifat
nabi sAW, mereka diam. sementara di sudut biara itu ada seorang
laki-laki yang sedang sakit, lalu Nabi SAW bertanya, ,Mengapa

kalian diam?' orang yang sakit itu berkata, '(Bacaan) mereka telah
sampai pada sifat seorang nabi, lalu merekn diam.' selanjutnya orang
sakit itu merangkak, hingga ia bisa mengambir taurat, lalu ia
membacanya hinga sampai pada sifat Nabi sAW dan umatnya, lalu ia
berkata, 'Ini adalah sifatmu dan sifat umatmu. Arat bersal<si bahwa
tidak ada sesembahan yang haq selain Ailah, dan bahwa engkau
adalah utusan Allah.' Lalu ia meninggal, marra Nabi sAll berkata
kepada para sahabatnya, '(Jruslah saudara kalian ini."' (HR.
Ahmad)

i-b :Jr*s ,?t?\i t,yr'si; ,Jo"',#t r,b €ri,*
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4158. Dari Abu Shalihr Al uqaili, ia mengatakan, "Diceritakan

kepadaht oleh seorang laki-laki Arab, ia menuturkan, 'Aku pernalt

berniaga suatu perniagaan ke Madinah (yahi mengel<spor barang ke

Madinah) pada masa hidup Rasulullah SAW. Setelah selesai dari

perniagaanlan, aku berlata, 'sungguh alat akan menemui orang itu

(yalmi Nabi SAW), dan sunggah alru akan mematuhinya.' Lalu beliau

berjumpa denganleu bersama Abu Bakar dan Umar, saat itu mereka

tengah berjalan, maka ahr pun mengikuti mereka dari belakang,

hingga akhirnya mereka mendatangi seorang laki-laki yahudi yang

biasa menyebarkan taurat dengan membacakannya, Saat itu orang

yahudi itu telah berdukn karena analcnya yang paling bagus dan

paling baik tengah menghadapi lrematian. Kemudian Rasulullah sAW

berlrata, 'Alru bersumpah dengan nama Dzat yang telah menurunkan

taurat, apakah engkau mendapati sifatku dan kemunculanku?' Orang

yahudi itu berisyarat dengan kepalanya, yang mal<sudnya, 'tidak''

Lalu anabtya berknta, 'Demi Allah yang telah menurunkan Taurat,

sungguh lrami mendapat di dalam kitab kami tentang sifutmu dan

lremuncalanmu. Aht bersal<si bahwa tidak ada sesembahan yang haq
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selain Allah, dan bahwa engkau adalah utusan Allah.' Maka beliau
berkata,'Berdirikan orang yahudi itu dari saudara kalian.'
Selanjutnya anak orang yahudi itu ditangani pengafanannya dan
diberi wewangian serta dishalatkan. " (HR.Ahmad)

il i' ur 
"!rtwi,,ffi 

ir J',;) Jv t,:+r"oi ,;i *
,*-tr::q.'";i ^:l 

.t, i t:rt* :ffi it J'yr'lk ,-c
-l zc I ..o.(\ l^'>j W

4159. Dari Anas: Bahwa seorang yahudi berkata kepada Rasulullah
SAW, "Aku bersal<si bahwa engkau adalah utusan Allah." Lalu orang
yahudi itu meninggal, maka Rasulullah SAW bersabda, "shalatkanlah
teman kalian itu." (Disebutkan oleh Ahmad dalam riwayat Mahna dan
berargumen dengannya)

,l.,-'i- e Allt;.u.G,& yt ,S';', -;. :Jv ; it ,f
o';'rr;- fA;J,('*t,,f rju":f fr;,J_il ,rsli s1 gai
+,h, k ile:':',rti;& J* ly'$;-,,!v (v
,|.Ji,r+i r,h, k'J*; tf lr; ;i'yi tit e,iti
eaf ;;,;ti Oc*ii,trr,rttr;ori Slf 

,t it,
l$t_i;i'j\'";lr ,Jw;:.i W ,"itej ,i€ii.,ffi ,br J;,__

<tsr$tr't;,i r:r> .it .3JG'rb L
416A. Dari lbnu (Jmar, ia menuturkan, "Rorululloh SA'W irrgiri*
Khalid bin ll/alid ke Bani Jadzimah, lalu ia mengajak mereka
memeluk Islam, namun mereka tidak dapat mengucapkan, 'Kami
memeluk Islam.' sehingga mereka hanya mengucapkan, 'Shaba'naa.

Shaba'naa.' (mal<sudnya menyatakan masuk Islam), namun Khalid
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membunuh di dntara merekn dan menawan yang lainnya, lalu

menyerahknn tawanan kepada setiap orang. Keesokan harinya Khalid

memerintahkan agar setiap orang dari kami membunuh tawanannya,

maka alcu berknta, 'Demi Allah, aku tidak akan membunuh

tawananku, dan tidak seorang pun dari para sahabatku yang akan

membunuh tawanannya, hingga kami menghadap Rasulullah sAW.'

Lalu lrami menyampaikan hal itu, maka Nabi sAW mengangkat

tangannya seraya mengucapkan, 'Ya Allah. Aku berlepas diri kepada-

Mu dari apa yang telah diperbuat oleh Khalid.' Beliau

mengucapkannya dua kali." (HR. Ahmad dan Al Bukhari)

Ini menunjukkan, bahwa ungkapan sindiran yang disertai niat

adalah sama dengan pemyataan yang jelas untuk memeluk Islam.

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: ucapan perawi

(menggerakkan Nabi-Nya), yakni Allah mengutus Nabi-Nya keluar

dari rumatrnya yang mana dengan itu menyebabkan seorang laki-laki

masuk surgq yaitu laki-laki yang sakit di dalam biara itu'

sabda beliau (Ya Allah. Aku berlepas diri kepada-Mu dari

apa yang telah diperbuat oleh Khalid), yakni bahwa Nabi SAW

berlepas diri dari perbuatan Khalid. Demikianlah semestinya yang

diucapkan kepada setiap orang yang menyelisihi ketentuan, lebih-

lebih yang melakukannya karena keliru. Penulis berdalih dengan

hadits-hadits tadi dalam menyatakan, bahwa orang kafir menjadi

muslim dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, walaupun ucapan

ihr dengan sindiran.

Al Baghawi mengatakan, "Orang kafir yang menyembah

berhala atau menduakan tuhan, berarti tidak mengakui keesaan Allah,

bila ia mengucapkan,'Laa ilaaha illallaah' maka dianggap Islam,

kemudian dipaksa untuk menerima semua hukum-hukum Islam dan

melepaskan diri dari setiap aturan yang menyelisihi Islam. Adapun

ofimg yang mengakui keesaan Allah namun mengingkari kenabian

Muhammad SAW, maka tidak dianggap Islam, sampai ia

mengucapkan 'Muhammad Rasulullah.' Bila ia berkeyakinan bahwa

kerasulan Muharnmad sAw dikhususkan bagi bangsa Arab, maka ia

jr
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harus menyatakan bahwa kerasulan belaiu adalah untuk semua
makhluk. Bila kekufurannya karena mengingkari suatu kewajiban atau
menghalalkan sesuatu yang haram, maka harus dikembalikan kepada
keyakinannya."

Bab: Sahnya Keislaman Seseorang Walaupun dengan Syarat
yang Rusak

;i'ft,'f+,.tr)'*,1&t fG; -A f
,,:;,,. 

i/

(:(:i itjr> .L S;, ,;5)r';*r'ti
4161. Dari Nashr bin 'Ashim Al-Laitsi, dari seorang raki-laki Al-
Laitsi, bahwasanya ia mendatangi Nabi sAW, laru menyatakan
memeluk Islam, namun (dengan syarat) hanya merar<sanakan dua
shalat, kemudian beliau menerimanya. (Diriwayatkan oleh Ahmad)

\ ,ry ,;>r; ol',;*r't'oi ;, ,'i ;i y ej
4162. Dalam lafazh Ahmad yang lainnya disebutkan: ,,(dengan

syarat) bahwa ja tidak melal<sanakan shalat kecuali dua shalat,
kemudian beliau menerimanya. "

4163. Dari Wahb, ia menuturkan, "iku bertanya kepada Jabir
tentang orang-orang Tsaqf ketika mereka berbai'at. Ia menjawab,
'Mereka mensyaratkan kepada Nabi sAW, bahwa mereka tidak
berkewajiban membayar shadaqah (zakat) dan tidak pura jihad.'
Kemudian setelah itu Jabir mendengar bahwa Nabi sAW mengatakan,
'Nantinya mereka akan bershadaqah (mengeluarkan zakat) dan

'&'tt,WUt
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berjihad. "'(HR. Abu Daud)

iSs .rirrs'd,:i 'i6 .p:f ,h).J$ W at'J"yri| ,;i;
(Gi irr.,1 .6rk ',*';:;1";Li

4164. Dari Anas: Bahwa Rasulullah SAW berkata kepada seorang

laki-laki, "Masuk Islamlah engkau." Orang itu menjawab' "Aku

merasa tidak suka." Beliau berknta lagi, "Masuk Islamlah engkau,

walaupun engknu merasa tidak suka. " (HR. Ahmad)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Hadits-hadits di

atas menunjukkan bolehnya membai'at orang kafir dan menerima

keislamannya walaupun ia mensyaratkan suatu syarat yang bathil'

Juga menunjukkan sahnya keislaman seseorang yang merasa tidak

suka (terpaksa).

Bab: Anak Kecit Mengikuti orang Tuanya dalam Kekufuran,

dan Juga Mengikuti orang Tuanya dalam Keislaman, serta

SahnYa Keislaman Anak MumaYYizae

4165. Dari Abu Hurairah M, bahwasanya Rasulullah sAW bersabda,

"setiap anak dilahirknn dalam keadaan sesuai denganfitrahnya. Lalu

kedua orang tuanyalah yang meniadikannya seorang yahudi, atau

o, Yukni anak kecil yang telah bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk.
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seorang nashrani atau seorang majusi. sebagaimana binatang
dilahirkan dalam keadaan sempurna, adakah kalian menemukannya
dalam keadaan terpotong (hidung, telinga atau lainnya)." Kemudian
Abu Hurairah RA membacakan ayat: "(tetaplah atas) fitrah Allah
yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada
perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus." (es. Ar-
Ruum (30): 30). (Muttafaq 'Alaih)

&, L';-';; U"iji ,,itr )'-, [- :fjs :v,-i ti;; ;;;{ a;rrr";,

.r+G f;s q.{Lf ii ,iu g;;:,
4166. Dalam riwayat lainnya yang juga muttafaq 'alaih disebutkan:
Para sahabat berkata, "wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu
tentang mereka yang mati ketika masih kecil? " Beliau menjawab,
"Allah lebih mengetahui tentqng apa yang mereka rakukan (bila
mereka hidup)."

H :J$ y'Gri ;. aaL'px;rri $
:4-t J$) ,,tt\i *.'*;flg;)t:>

W 4tLi,'rlx it*
'il 'uj:t> .'rtlt i,Su tabl

o o /,,

@}) 4 
"a;4167. Dari lbnu Mas'ud: Bahwa ketika Nabi sAW hendak membunuh

Uqbah bin Abi Mu'ith, ia berkata, "Siapa yang akan mengurus
anakku? " Beliau menjawab, "Neraka. " (Diriwayatkan oleh Abu
Daud dan Ad-Daraquthni di dalam Al Afrad, dan ia menyebutkan
dalam riwayat ini:. "Neraka untuk mereka dan ayah mereka.,,)

o{N'i L';V q6ti6:# irr J';:_, Jtt :Jrs ,,:t V
i[b .eJ)^t1 

"W.tAt?nr'^pifl1 
,.:-r' t*'l iSt

<U'4t
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4168. Dari Anas, ia berkata, "Rasulullah sAW bersabda, 'Tidaklah di

antora manusia seorang muslim yang ditinggal mati oleh tiga orang

analcnya yang masih lcecil, kecuali Allah akan memasukkannya ke

dalam surga, berkat rahmat Atlah terhadap mereka'"' (HR' A1

Bukhari)

# ,trt'a tl :o+')vj r3:*\
i. , /

4lflg.Diriwayatkan juga oleh Ahmad, yang mana dalam riwayatnya ia

menyebutk an: " Tidaklah seorang laki-laki muslim'"

Al Bukhari mengatakan, ..Ibnu Abbas bersama ibunya

termasuk kaum lemah, namun ia tidak bersama ayahnya mengikuti

agamakaumnya."

& ,;,et & i';-;i';k ,W lnr J'",i'r'Js:'JG /re *
irr; .r:r'ris $r qa t1L.,lirs.'^b a'.pi titp ,'i;t,e'*i

(Gi
4170. Dari Jabir, ia berlcata, "Rasulullah sAW bersabda, 'setiap

anak dilahirknn dalam keadaan sesuai dengan fitrahnya, sehingga

lisannya bisa berbicara Arab, l<emudian ia bisa jadi bersyukur dan

bisa jadi l*frr. "'(HR. AhmaQ

y.t ,s'ss .t:i4 ,b it rtr i)t)i;}'fi ,W e'Y 
"'t

',* fr'1'W ht )", e',tM,7Ut';';L'oi tp

i il y 9#'t'a-i:o') &:b i''E:,*i
J';, a? &',i:ip .lAi' y'i :b i.r o.,v'$j ,il:1l

J';'r'$'"1it 1b i{.e &t J'v,iC'i 1yr|p ffi 1'
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4171. Telqh diriwayatkan secara shahih dari Nqbi SAW, bahwa
beliau menawarkan kepada Islam kepada Ibnu Shayyad yang masih
kecil. Ibnu (Jmar meriwayatkan: Bahwa (Jmar bin Khaththab
berangkat bersama Rasulullah SAW dan beberapa orang sahabatnya
menuju lbnu Shayyad, hingga beliau mendapatinya sedang bermain
dengan anak-anak di benteng Bani Mughalah, saat itu lbnu Shayyad
sudah hampir baligh. Ia tidak menyadari hingga Rasulullah SAW
menepuknya dengan tangannya, kemudian Rasulullah SAW berkata,
"Apakah engkau bersal<si bahwa aku ini utusan Allah? " Ibnu
Shayyad memandangi beliau, lalu ia berkata, "Aku bersal<si bahwa
engkau utusan kaum yang ummi (buta hurufl." Lalu lbnu Shal,yad
berkata kepada Rasulullah SAW, "Apakah engkau bersaksi bahwa
aku ini utusan Allah? " Rasulullah SAW mengingkarinya, dan beliau
bersabda, "Aku beriman kepada Allah dan para rasul-Nya."
Selanjutnya dikemukakan hadits ini. (Muttafaq 'Alaih)

'q.a:dtL?\ 'ry 
)a it "r,:,# ,*|Lf :Sui'r'j;

(7:c
Dari Urwah, ia mengatakan, "Ali RA memeluk Islam ketika berusia
delapan tahun." (Dikeluarkan oleh Al Bukhari di dalam kitab
Tarikhnya)

to

drJl

/c c. / .,.1,
'*a u#) l*

Al Bukhari juga mengeluarkan riwayat: Dari Ja far bin Muhammad,
dari ayahnya, ia mengatakan, "Ali M terbunuh dalam usia lima

-*') #, Uj, ,Jv ai e
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puluh delapan tahun."
Saya katakan: Ini menunjukkan, bahwa keislaman Ali adalah

ketika ia masih kecil, karena ia memeluk Islam di masa awal

pengutusan Nabi SAW

a. o . . .lz
:JU cgrlr U.l ,f 4-l:S,/

t. o / 1.. '. o ,
(J*>l ol1.1) .a-eJ,

Diriwayatknn dari lbnu Abbas, ia mengatakan, "Ali adalah orang

pertama yang memeluk Islam setelah Khadijah." (Diriwayatkan oleh

Ahmad)

<t:u'-ititil1 .4*'t? J* i J'si ,P"q't
Dalam lafazh lainnya disebutkan: "Yang pertama kali melaksanakan

shalatso adalah Ali M." (Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi)

'+ .)G ,1G\i t ,ft * J;;',t)'* ,i-) q. t;3 r
t';'ii ,;; ,y. |)sit V'*i";'J011 :)"rt|'e"ri';i-:)

.b.33r k'; *i ; i\f ,'P,i:.3:1u,:*4r et;y.u:
(,LL2'2 

tq ;-'-flrt 
";i 

irt tl
Dari Amr bin Murrah, dari Abu Hamzah, da'f 

''"o'o'f 
laki-taki

Anshar, ia berkata, "Aku mendengar Zaid bin Arqam mengatakan,
,orang yang pertama kali memeluk Islam adalah Ali."' Lalu Amr bin

Murrah menuturknn, "Kemudian aku sampaikan hal itu kepada

Ibrahim An-Naftha'i, makn ia pun mengingkarinya, lalu berkata,

'Orang yang pertama kali memeluk Islam adalah Abu Bakar Ash-

Shiddiq."' @iriwayatkan oleh Ahmad dan At-Tirmidzi, dan ia

menshahihkannya)

to Yakni yang pertarna kali memeluk Islam dari kalangan anak-anak'
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4172. Telah diriwayatkan secara shahih, bahwa sejak diutusnya Nabi

SAW hingga beliau wafat adalah sekitar dua puluh tiga tahun, dan Ali
masih hidup setelahnya selama sekitar tiga puluh tahun, sehingga
usia keislaman Ali lebih dari lima puluh tahun, dan ketika meninggal
usianya belum mencapai enam puluh. Maka dengan begitu diketahui
bahwa ia memeluk Islam ketika masih kecil.

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Hadits Abu
Hurairah menunjukkan bahwa anak-anak orang kafir dihukumi Islam
ketika lahir. Anak kecil yang ditemukan di negeri kaum muslimin
tanpa kedua orang tuanya, maka dihukumi muslim, karena ia bisa
menjadi seorang yahudi, atau nashrani, atau majusi adalah karena
faktor orang tuanya. Bila kedua orang tuanya tidak ada, maka ia tetap
pada fitrahnya semula, yaitu Islam.

Sabda beliau (AAah bbih mengetahui tentang apa yang
mereka lakukan (bila mereka hidup)) menunjukkan, bahwa anak-
anak orang kafir yang meninggal, maka hukumnya di sisi Allah tidak
dapat dipastikan, karena hal itu tergantung dengan ilmu Allah, karena
Allah mengetahui apa yang akan mereka perbuat bila mereka terus
hidup. Hadits Ibnu Mas'ud menunjukkan bahwa mereka itu penghuni
neraka, karena beliau mengatakan, "Neraka untuk mereka dan ayah
mereka." Kesimpulannya, mengenai status anak-anak orang kafir di
akhirat nanti termasuk hal-hal yang diperdebatkan, maka dengan tidak
menetapkan status adalah lebih selamat karena tidak terdesak untuk
diketahui. Adapun hadits Anas, letaknya pada kitab jenazah, penulis
mencantumkannya di sini hanya sebagai dalil bahwa seorang anak
menjadi muslim karena keislaman orang tuanya.

Disebutkan di dalam Al lkhtiyarat: Orang yang belum
mukallaf dites dan ditanyai, demikian menurut salah satu pendapat

o,
.19 r

t-Ie

:N a :.u't J\
lt I z ,//. o- .o/.,
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Ahmad yang dikemukakan oleh Abu Hakim dan yang lainnya.

pendapat lain menyatakan, "Anak kecil yang ditawan mengikuti

penawannya dalam keisalaman (yakni menjadi muslim), walaupun ia

ditawan bersama dengan orang tuanya." Ini juga merupakan pendapat

Al Auza'i. Pendapat Ahmad senada dengan ini, dan dengan tambahan,
..Begitu pula bila dibelinya." Seorang anak kecil dihukumi Islam bila

o.*! tuanya meninggal, atau nasabnya terputus, seperti anak hasil

zifla, atau terputus nasabnya karena li'an' Demikian pendapat

sebagian ulama.

Ucapan perawi (Otang yang pertama kali memeluk Islam

adalah Ali). Yang lebih utama adalah menggabungkan keterangan*

ketarangan yang ada, lalu menyimpulkan, bahwa Ali adalah yang

pertama kali memeluk Islam dari kalangan anak-anak, Abu Bakar

adalah orang yang pertam akali memeluk Islam dari kalangan laki-laki

dewasa, dan Khadijah adalah yang pertama kali memeluk Islam dari

kaiangan wanita.

Sabda beliau (sehingga lisannya bisa berbicara Arab)

menunjukkan bahwa anak kecil yang belum mumayyiz tidak bisa

dianggap kecuali beragama Islam, setelah lancar berbicara sesudah

mumayyiz, maka dapat ditetapkan status agamanya sesuai dengan

yang dipilihnya.
Ucapan beliau kepada Ibnu Shayyad (Apakah engkau

bersaksi bahwa aku ini utusan Allah?),penulis Rahimahullah Ta'ala

berdalih dengan ini dalam menyatkaan sahnya keislaman anak yang

telah mumayyiz (karena beliau menawarkan Islam kepada Ibnu

Shayyad). Hal ini juga ditunjukkan oleh hadits-hadits lainnya yang

menceritakan keisalaman Amirul Mukminin Ali bin Abu Thalib ketika

masih kecil. An-Nawawi menyebutkan: Ulama mengatakan, "Kisah

Ibnu Shayyad cukup pelik dan perkaranya tidak jelas. Namun tidak

diragukan lagt bahwa Ibnu Shayyad adalah salah satu dajjal.

Konteksnya menunjukkan, bahwa Nabi SAW tidak menerima wahyu

apa pun mengenainya, namun yang diwahyukan kepada beliau

hanyalah mengenai sifat-sifat dajjal, dan pada diri Ibnu shayyad

terdapat tanda-tanda yang mengarah ke situ. Karena itulah Nabi SAW
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tidak menetapkan apa-apa mengenainya."

Bab: Hukum Harta dan Tindak Pidana Orang Murtad

f 'ori Jt "t;a;', -i',1 *ti ;jriv :)v uV" .r glb f

,f +rli *r::i ,s'j*$- eryii a"r?yi ,)8t ei>,x o'-€J) ,6a
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<Uraht
Dari Thariq bin Syihab, ia menuturkan, "(Itusan Buzakhah dari suku
Asad dan Ghathafan datang menghadap Abu Bakar untuk
mengajukan perdamaian, lalu Abu Bakar menawarkan kepada mereka
pilihan antara perang habis-habisan dan takluk yang menghinakan.
Mereka berkata, 'Inilah perang habis-habisan, kami telah
mengetahuinya, lalu apa yang menghinakan?' Abu Bakar menjawab,
'Kami melucuti senjata dan perisai kalian, kami memperoleh apa

Mukhtashar Nailul Authar 
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yang ktmi dapatkan dari kalian sementara kalian mengembalikan apa

yang kalian peroleh dari kami, kalian membayar diyat orang-orang

kami yang terbunuh sementara orang-orang kalian yang terbunuh

masuk neraka, lalu kalian membiarkan orang-orang menggembalakan

unta hingga Allah memperlihatkan kepada pengganti Rasulullah

SAW, kaum muhaiirin dan kaum Anshar suatu perkara yang kalian

dimaaflean.' Lalu Abu Bakar menyampaikan apa yang dikatakannya

itu kepada orang-orang, maka (Jmar bin Khaththab berkata, "Engkau

telah menyampaikan suatu gagasan dan knmi akan mengomentarinya.

Apa yang engkau sebut sebagai perang habis-habisan dan penaklukan

yang menghinakan, itu sangat bagus. Apa yang engkau sebutkan

bahwa kami memperoleh apa yang kami dapatkan dari kalian

sementara kalian mengembalikan apa yang kalian peroleh dari kami,

itu sangat bagus. Adapun apa yang engkau katakan bahwa 'kalian

membayar diyat orang-orang kami yang terbunuh sementara orang-

orang knlian yang terbunuh masuk neraka', maka orang-orang kita

yang terbunuh itu memang berperang lalu terbunuh karena mengikuti

perintah Allah, maka pahalanya di sisi Allah, sehingga tidak ada

diyatnya.' Maka arang-orang pun setuiu dengan pendapat umar."
(Diriwayatkan oleh Al Barqani sesuai dengan syarat Al Bukhari)

Pensyaratr Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Atsar ini

menunjukkan bolehnya mengadakan perjanjian damai dengan

golongan kafir yang murtad dengan melucuti senjata dan perisai

mereka, dan mereka mengembalikan apa yang mereka peroleh dari

kaum muslimin.
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KITAB JIHAD DAN BERANGKAT JIHAD

Bab: Anjuran Berjihad serta Keutamaan Mati syahid, Berjaga di
Garis Depan dan Menjaga Wilayah perbatasan

'p ;L'rr'ri lt b"€?rr:S :Js &'"nltLi ,*
oi. ,t '.o . / c.

(4J' di:") .k+
4173. Dari Anas M, bahwasanya Nabi sAW bersabda, ',sungguh,
berangkat pagi maupun sore untuk berjuang di jalan Allah adalah
lebih baik daripada dunia beserta semua isinya. " (Muttafaq .Alaih)

-'jr,;,j'k# 1' J';'rry ls".,rrAt o+.ei"*
;.frt; tsr{5'i;li irrry . r6t & \, L; l:t Jb J'r""

<tsu"-irt
4174. Dari Abu Abs Al Haritsi, ia berkata, ,,Alcu *"rOrrfo,
Rasulullah sAW bersabda, 'Barangsiapa yang kedua telapak kakinya
berdebu ketika berjuang di jalan Altah, makq Allah
mengharamkannya dari api neraka."'(HR. Ahmad, Al Bukhari, An-
Nasa'i dan At-Tirmidzi)
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4|75. Dari Abu Ayyub, ia berlrata, ,,Rasulullah SAW bersabda,

'BeranglratpagimaupunsoreuntukberiuangdijalanAllahadalah
lebihbaikdaripadaapayangmatahariterbitdanterbenam
padanya.'- ([IR. Ahmad, Muslim dan An-Nasa'i)

.y;';;"tj iy qe:a)
4176. Al Bukhari juga meriwayatkan seperti itu dari hadits Abu

Hurairah.

.l^*:t {i

':'#t
bersabda,

bayangan

Jy-E fu 'iri 6 ar

4179. Dari Ibnu Abi Aufo, bahwasanya Rasulullah sAW bersabda,

'sesungguhnya surga itu berada di bawah bayangan pedang" " (HR'

2L4 
-futhtashar 
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4177. Dari Abu Hurairah, bahwasanya Nabi sAW bersabda,

"Barangsiapa berperang di jalan Altah walaupun hanya selama

wa6u iors cuhry untuk memerah susu unta, maka waiiblah surga

baghya.- (HR. Ahmad dan At-Tirmidzi)

J>{-b 
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4178. Dari Abu Musa, ia berkata, "Rasulullah SAW

'sesunguhnya pintu-pintu surga itu berada di bawah

pedang."'(HR Ahmaq Muslim dan At-Tirmidzi)
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Ahmad dan A1 Bukhari)

F 1' ,b'e. ii atr:@ ;rr J';', Jt3 :Jtl * i ,W: *
c, g3,sr u ;? F i.€ri y; q,;) ,ti), t;, gbr ,n
,;'tt q ; irrlr :i Ja yt ,b ,L:il,G"si L3:)\ ,17)b

o1. t'rt
@L",#) .tAL 6',

4180. Dari Sahl bin Sa'd, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda,
'Berjaga di garis depan di jalan Allah selama sehari itu rebih baik
daripada dunia beserta semua isinya. Tempat cambuk seseorang di
antqra kalian di surga lebih baik daripada dunia beserta semua
isinya. Dan seseorang yang berangkat pagi maupun sore hqri untuk
berjuang di jalan Allah adalah lebih baik daripada dunia beserta
semua isinya. " (Muttafaq 'Alaih)

, !. c ). ,J*t.r-. ilr W "€.FC'; i,Su & ,;r oi ,F ; se ?
iri 
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4181. Dari Mu'adz'btn lrtot, bahwa Nabi SAW U"rroOio, ,,S"oro'rg

muslim yang berperang di jalan Allah selama waktu yang cukup untuk
memerah susu unta, maka wajiblah surga baginya. Dan barangsiapa
yang terluka dengan mengeluarkan darah, maka pacra hari kiamat
nanti luka itu datang sederas darah yang mengalir ketika terluka.
Luka itu warnanya seperti zafaran dan aromanya seperti minyak
kasturi." (HR. Abu Daud, An-Nasa,i dan At-Tirmidzi, dan ia
menilainya shahih)
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4|82. Dari {Jtsman bin Affan, ia berkata, 
,,Aku mendengar Rasulullah

SAWbersabda,'BerjagadigarisdepandijalanAllahselamasehari'
lebih baik daripadi ieribu hari di tempat-tempat lainnya' "' (HR'

Ahmad, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i' Ibnu Majah juga meriwayatkan

hadits yang semakna)

trt ';,'.;; iSv'ortat ,st-L ;
,eVa-F

<lCfrrr;r-;';;lii\ry .;:tktt?, ,i', * q'r?: i5;;"

4183. Dari Salman Al Farisi, ia berftnta, "Aku *'"nd"nfo' Rasulullah

SAWbersabda,,Berjagadigarisdepanselamaseharisemalam
adalah lebih baik daripada puasa sebulan yang disertai shalat di

malam harinya- Jika ia mati dalam tugasnya itu' maka akan

dilanjutkanlah amal yang biasa dikerjakannya' dilanjutkan pula

,"r"kinyo dan diselamatkan dari fitnah lanbur"" (HR' Ahmad'

Muslim dan An-Nasa'i)

',ty."'; ti'-*-ffi 1' 
'J'i)ry 

tJG u,* / rG'*
(:i;:iir11 .G:rra?a3,41i-.!5 /f a P )t,b

4L84. Dari (Jtsman bin Affan, ia berftata, "Alat mendengar Rasulullah

SAW bersabda, 
,Menjaga wilayah perbatasan satu malam di jalan

Allah lebih baik daripada seribu malam yang pada malamnya

menge$alcan shalat sunnah d'an siangnya berpuasa" " (HR' Ahmad)
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4185. Dari lbnu Abbas, ia berkata, "Alat mendengar Rasulullah SAW

bersabda, 'Dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka: Mata
yang menangis karena talan kepada Allah, dai mata yang melek

ketika berjaga di jalan Allah. "'(HR. At-Tirmidzi, dan ia mengatakan,

"Hadits hasan gharib.")

r5,;J:\i'* rS r,li ,i^*j rit 
'i6 

,,{" q'i:'di'*

13jri'r!1 iftrl
4186. Dari Abu Ayyub RA, ia berkata, "Sesungguhnya ayat ini
diturunkan kepada kami, kaum Anshar, yaitu ketika Allah menolong

Nabi-Nya SAW dan menampakkan Islam, kami berkata, 'Mari kita
tetap menjaga harta kita dan memperbaiki perekonomian.' Maka
Allah Ta'ala menurunkan ayat: 'Dan belanjakanlah (harta bendamu)

di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhknn dirimu sendiri ke

dalam kebinasaan.' (Qs.Al Baqarah (2): 195). Jadi, menjatuhkan diri
kita sendiri ke dalam kebinasaan adalah kita tetap mengurusi harta
dan memperbaiki perekonomian dengan meninggalkan jihad. " (HR.

Abu Daud)

e;J',f 4r rj.r,"G ,ffi i' J';, Jtt:Jti N" ii'*
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4187. Dari Anas M, ia berkata, "Rasulullah sAW bersabda,

'Berjihadlah kalian terhadap kaum musyrikin dengan harta, jiwa dan

lisan kalian "'(HR. Ahmad, Abu Daud dan An-Nasa')

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Sabda beliau

(fuwaaqa naaqah), adalah waktu istirahat yang kadarnya cukup untuk

memerah susu unta.

Ucapan perawi (meniatuhkan diri kita sendiri ke dalam

kebinasaan adalah kita tetap mengurusi harta dan memperbaiki

perekonomian dengan meninggalkan iihad), ini adalah salah satu

maksud ayat tersebut, karena selain ini, ayat itu juga mengandung

larangan kepada setiap orang untuk menjatuhkan diri ke dalam semua

bentuk kebinasaan. Penyimpulan hukumnya berdasarkan keumuman

lafazh, bukan berdasarkan kekhususan sebabnya. Jadi, suatu bentuk

menjatuhkan diri (dalam kebianasaan) yang dikatakan oleh manusia

sebagai bentuk menjatuhkan diri yang dimaksud secara bahasa dan

syariat, maka tidak diragukan lagi bahwa itu termasuk dalam

keumuman ayat tersebut'

Bab: Jihad Hukumnya Fardhu Kifayah, dan Disyariatkannya

Jihad Bersama setiap Pemimpin yang Adil Maupun yang Lalim

6Y j(ej sie 5i,,rr1lr) ,i6 {& /t,f ,i* ,r
q> q:/ rri t1u (ii,;} l.; iy(1"1^:' *1r.rk

1;jr','r!1 
^:):) 

"' <irs' f r:;1. i;'$t ik
4188. Dari llcrimah, dari lbnu Abbas, ia mengatakan, "Ayat: 'Jika

l<amu tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah akan menyiksa

dengan sil<sa yang pedih.'r dan ayat: 'Tidaklah sepatutnya bagi

, yakni ayat: "Jika kamu tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah akan
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penduduk Madinah' hingga 'mereka kerjakan' hul**nyo dihapus
dengan ayat setelahnya, yaitu: 'Tidak sepatutnya bagi orang-orang
yang mulonin itu pergi semuanya (ke medan perang)."'3
(Diriwayatkan oleh Abu Daud)

4189. Dari Urwah bin Al Ja'd Al Bariqi, dari Nabi SAll/, beliau
bersabda, "Kuda itu selalu diikatkan kebaikan pada ubun-ubunnya,
yaitu pahala dan harta rampasan perang, sampai hari kiamat."
(Muttafaq 'Alaih)

yU' ii 
".y 

1"i.'3'i #'t';r;1u.:
4190. Ahmad, Muslim dan An-Nasa'i juga meriwayatkan hadits

menyil<sa dengan sil<sa yang pedih dan digantinya (ka*u) dengan kaum yang
lain, dan tidak akan dapat memberi kemudharatan kepada-Nya sedikit pun.
Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. " (Qs. At-Taubah (9): 39).
Yakni ayat: "Tidqklah sepatutnya bagi penduduk Madinah dan orang-orang
Badui yang berdiam di sekitar mereka, tidak turut menyertai Rasulullah (pergi
berperang) dan tidak patut (pula) bagi mereka lebih mencintai diri mereka
daripada mencintai diri Rasul. Yang demikian itu ialah karena mereka tidqk
ditimpa kehausan, kepayahan dan kelaparan pada jalan Allah. Dan tidak (pula)
menginjak suatu tempat ),ang membqngkitkan amarah orang-orang kafir, dan
tidak menimpakan suatu bencana kepada musuh, melainkan dituliskanlah bagi
mereka dengan yang demikian itu suatu amal shalih. Sesungguhnya Allah tidak
menyia-nyiakan pahala orang-orong yang berbuat baik, dan mereka tidak
menaJkahkan suatu na/kah yang kecil dan tidak (pula) yang besar dan tidak
melintasi suatu lembah, melainkan dituliskan bagi mereka (amal shalih pula),
karena Allah akan memberi balasan kepada mereka (dengan balasan) yang
lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. " (Qs. At-Taubah (9): 120-l2l).
Yakni ayat: "Tidak sepatutnya bagi orang-oraflg yang mukmin itu pergi
semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiaptiap golongan di
antara mereka beberapa orang untuk memperdolam pengetahuan mereka
tentang agamq dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka
telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. " (Qs. Af
Taubah (9):122).
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seperti itu yang bersumber dari Jarir Al Bajali.
Berdasarkan keumumannya, maka hal ini mencakup semua

jenis kuda, dan berdasarkan pengertiannya berarti tidak mencakup
jenis binatang lainnya.

','iir:oG)i ,yliLx 'ffi ar J'yrjd 'i6 e iiV
,S^;ry-,)i"d'L.#yi ,;* ','kli ,ir lr ..lr \ Jt3',*
'dbi y ,iulfur etTt'ja. oi jr
i(*3 .;jt; j1 ',tjr1 .rttslt.. iqfit

\ "' ''o' ' tvJt4!l ti:rJ b rfv,,
,):G'J'v \'s ,i.G 'r';
(l' 1o :t yl ',:l'Gi

4191. Dari Anas RA, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Tiga

hal yang termasuk pokok keimanan: Menahan diri dari memerangi
orang yang mengucapkan laa ilaaha illallaah, tidak mengkafirkannya
karena suatu dosa dan tidak mengeluarkannya dari Islam karena
suatu perbuatan; Jihad di jalan Allah telah berlaku semenjak Allah
mengutuslru hingga yang paling akhir dari umatku memerangi dajjal.
(Jihad itu) tidak digugurkan karena kelaliman orang yang lalim dan
tidak pula karena keadilan orang yang adil; Dan beriman dengan

takdir. "' (HR. Abu Daud. Dikemukakan juga oleh Ahmad dalam
riwayat anaknya, Abdullatr)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Al Hafizh
mengatakan, bahwa ayat: "Tidak sepatutnya bagi orang-orang yang
mulonin itu pergi semuanya (ke medan perang)" bersifat khusus, jadi
tidak ada yang dihapus hukumnya. Selanjutnya ia mengatakan,

"Berdasarkan penelitian, tidak ada penghapusan hukum, akan tetapi
kembali kepada keyakinan imam (pemimpin) dan berdasarkan

kebufuhan."
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Bab: Mengikhlaskan Niat Dalam Berjihad; Keterangan Tentang
Menerima Upah Berjihad dan Memberikan Bantuan Perang

,ur;,-t l:d ,tr'St * W it J'y, ,p- :Jv ;';'Gi'*
'fG ;- :)t;" rl' Jf 'q.U:21u ,iU, J,.u,-3 ,+ Jt.6"')

(;r:";t irir; .nr ff'€ i ttit C 1' 
;is i'k.

4192. Dari Abu Musa, ia mengatakan, "Rasulullah SAW ditanya
mengenai orang yang berperang karena keberanian, yang berperang
karena kesukuan, dan yang berperang karena riya', manakah yangfi
sabilillah? Beliau bersabda, 'Barangsiapa yang berperang demi
tingginya kalimat Allah, maka iafi sabilillah. "'(HR. Jama'ah)

z)t"i)G r" tl :J'-p- # .i,r 
'J';',

;::-\i €eii'4, rrtLx r\y r'rl,5,l' Jf '€'r',
l. ,. o, t z z o t,
4rr^,,.Jr .r-u) .r^il "a'i a;,b fH l'ol:,L-6' d ,&j

' 
; . o).. i

<1+.,-'-jrr'OrtAr lr.
4193. Dari Abdullah bin Amr, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah
SAIT bersabda, 'Tidaklah bala tentara berperang fi sabilllah, lalu
mereka mendapatkan harta rampasan perang, kecuali dua pertiga
pahala mereka di akhirat, dan tersisa sepertiganya bagi mereka. Bila
mereka tidak memperoleh harta rampasan, maka sempurnalah pahala
mereka. " (HR. Jama'ah kecuali Al Bukhari dan At-Tirmidzi)

t* 1Jt Ui;i ,Ju" W Ct Jt}ri,- ,,Ss

\^tG1$ .'i?i I 
',ffi 

.i,' ji, ,Sw ti c ,{':srr;\i J,^ir"

1,ffi c,.flrr. rf)lj

t c , 'r,1 o. o ), o, o/ll-rs, |)V 1-r*o al ,JJl + jP.,

'..,! o 1o.
4rt l .ll '-9(;>. .J

;ut J'yr'^i i'4
,a.4a

JAY.ttr o! ,jo"i .'i?A
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4194. Dari Abu (Jmamah, ia menuturkan, "Seorang laki-laki datang

kepada Nabi SAW lalu berkata, 'Bagaimana menurutmu tentang

seseorang yang berperang untuk mendapatkan pahala dan disebut-

sebut namanya, apa yang diperolehnya?' Nabi SAW bersabda, 'Tidak

ada apa-apa baginya.' Orang itu mengulanginya hingga tiga kali,

Rasulullah SAW pun mengatakan kepadanya, 'Tidak ado apa-apa

baginya.' Kemudian beliau bersabda, 'Sesungguhnya Allah tidak

menerima amal kecuali yang ikhlas (murni) karena-Nya dan

mengharapkan keridhaan-Nya. "'(HR. Ahmad dan An-Nasa'i)

\,,/tcr,, c / 't,'-i.o.t o (o.
o$l i)f; \.:r#, l)V oyV Gt ,f

o.' c, i.z t: .la!,; ^Fj e'f l. l, t' .4 'G ,;,sf Juj tl *s
'^r:i i-rG!,.r,-;3t;i1', *','et &,tr r: . rttt *e Gal

Liri',,'^ilL', ;j.ir L-'ft ,ju ni+ '.); t; i,SG liti ,k
JJ -t \- .

,sl';)t'-i;'t 4yid.'.*'o:E$ ,:,;.k iSs .ot'4sr ,:S

d,$,* *j JL$ i.'tl'i I " ,U)G''^i'r1.
t io.: . -l:4-e),e ,:._ ,t-u ,li' :bi ';1 itbL?t y \t & t'Jd r't .tAt
' / t ,",..' .
dr s*i k a *; tl :Jt3 tt4+'.d;6 :Jri ,t7ti |e
; jt3 * lrn'r,.:dk,ie .U q, i;:i,tt w *
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4195. Dari Abu Hurairah, ia berkata, "Aku mendengar'Rasulullah
SAW bersabda, "sesungguhnya manusia yang pertama kati
diputuskan ketentuan nasibnya pada hari kiamat nanti adalah
seseorang yang mati syahid, yang mana ia dihadapkan dan
diperlihatkan kepadanya nikmat yang telah diterimanya, lalu ia pun
mengakuinya, kemudian ditanya, 'Dipergunakan untuk apa nikrnat
itu?' ia menjawab, 'Aku berjuang di jalan-Mu sehingga aku mati
syahid.' Allah berfirman, 'Engkau dusta. Engkau berjuang agar
disebut sebagai pemberani, dan hal itu sudah disebutkan.' Kemudian
Allah memerintahkan untuk menyeret orang itu pada wajahnya
sampai akhirnya ia dilemparkan ke dalam neraka. Kedua, adalah
seseorang yang belajar dan mengajar serta suku membaca Al eur'an,
vang mana ia dihadapkan dan diperlihatkan kepadanya nikmat yang
telah diterimanya, lalu ia pun mengakuinya, kemudian ditanya,
'Dipergunakan untuk apa nikmat itu?' ia pun menjawab, ,Aku

pergunakan untuk belajar dan mengajarkan Al euian serta membaca
Al Qur'an untuk-Mu.' Allah berfirman, ,Engkaw dusta. Engkau
belajar Al Qur'an agar disebut sebagai arang pandai, dan engkau
suka mernbaca al Qur'an agar disebut sebagai qari' (ahli membaca
Al Qur'an), dan hal itu sudah disebutkan., Kemudian Ailah
memerintahkan untuk menyeret orang itu pada wajahnya, sampai
akhirnya ia dilemparkan ke dalam neraka. Ketiga, adalah seseorang
)'ang dilapangkan rezekinya dan dianugerahi berbagai macam
kekayaan, yang mana ia dihadapkan dan diperlihatkan kepadanya
nkmat yang telah diterimanya, lalu ia pun mengakuinya, kemudian
ditanya, 'Dipergunakan untuk apa nkmat itu?, ia pun menjawab,
'Tidak ada satu jalan pun yang Engkau sukai untuk dina/kahi kecuali
aku mena/kahinya karena-Mu.' Allah berfirman, ,Engkau dusta.
Engkau berbuat seperti itu agar disebut sebagai orang yang
dermawan, dan hal itu sudah disebutkan., Kemudian Allah
memerintahkan untuk menyeret orang itu pada wajahnya, sampai

Mukhtashar Nailul Authar - 229



akhirnya ia dilemparkan ke dalam neraka." (HR. Ahmad dan Muslim)

4196. Dari Abu Ayyub, bahwasanya ia mendenfor'^orulultah SAW'

bersabda, "Akan ditaklukkan bagi kalian beberapa wilayah, dan akan

ada sejumlah bala tentqra yang berkumpul, sehingga kalian

diperbantukan dalam bala tentara bantuan,a lalu ada orang di antara

kalian yang enggan masuk dalam tentara bantuan sehingga ia

melepaskan diri dari kaumnya, kemudian mencari-cari kabilah

dengan menawarkan diri, 'Siapa yang menanggung bantuan sekian?

Siapa yang mau menanggung bantuan sekian?'s Ingatlah, bahwa

orang itu adalah sewaan (bukan mujahid) hingga titik darah

penghabisan. " (HR. Ahmad dan Abu Daud)

,yry,;?i q)s.iru& it'J"vr''ii 'r*j I' r3 *
1;jr;'r!1 ir1r1 .+;6t ?:L;?i

4197. Dari Abdultah bin Amr, bahwasanya Rasulullah sAlY bersabda,

"Bagi yang berperang adalah pahalanya, dan bagi yang

n Yakni setelah meluasnya wilayah kekuasaan kaum muslimin, maka imam perlu

mengirimkan tentara ke setiap wilayah untuk memerangi kaum kuffar yang

mendekati wilayah itu agar mereka tidak dapat menguasai wilayah kaum

muslimin itu. Bala bantuan itu adalah yang ditugaskan berangkat perang tanpa

upah.t Yakni mencari-cari kabilah yang mau mengirimkannya sebagai tentara dengan

imbalan.

.t . c l.(:;l: yl-2
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mempersiapkan diri untuk berperang6 adalah pahalanya dan pahala
berperang. " (HR.Abu Daud)

lt ,b g.i.:" 16 U:@ ;',r J';:, i6 ,i6 y i y *
(^1L'6rb .V i ,?*, i\i'C t)ti',-V u') ,t? i

4198. pori zoia bin Khalid, ,o t"iiro,-j*rrututtoh SAW bersabda,
'Barangsiapa yang menyediakan bekal untuk orang yang berperang
di jalan Allah, berarti ia telah berperang. Dan barangsiapa yang
tidak ikut berperang lalu menjaga baik-baik keluarga orang yang ikut
berperang, berarti ia telah berperang. "'(Muttafaq 'Alaih)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Sabda beliau
(Barangsiapa yang berperang demi tingginya kalimat Allah, maka
ia Ji sabilillaft), Ibnu Abi Hamzah mengatakan, "Para ulama peneliti
bependapat, bila pasukan pertama yang dikirim berniat untuk
meninggikan kalimat Allah, maka bala bantuan yang ditambahkan
kepadanya tidak mempengaruhinya. "

Sabda beliau (Sesungguhnya manusia yang pertama kali
diputuskan hetentuan nasibnya pada hari kiamat ... dst.), hadits ini
menunjukkan bahwa melakukan ketaatan yang besar disertai dengan
niat yang buruk akan menyebabkan keburukan yang besar bagi
pelakunya. Ya Allah, kami mohon kepada-Mu untuk memiliki
kemurnian niat dan kebaikan tujuan.

Sabda beliau (Ingatlah, bahwa orang itu adalah sewaan
(bukan mujahid) hingga titik darah penghabisan), yah,rti orang yang
seperti itu tidak termasuk fi sabilillah, akan tetapi ia berada di jalan
sesuai dengan tujuannya, yakni sebagai tetara sewaan untuk
mendapatkan upah. Ini menunjukkan haramnya seseorang menolak
berangkat perang bersama kaumnya (bila diperintatrkan oleh imam),

u Yang telah mempersiapkan diri untuk be{uang demi mendapat keridhaan Allah,
bukan untuk mendapatkan materi, namun tidak jadi ikut berperang karena tidak
mendapat izin.
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lalu ia malah menawarkan diri kepada kabilah lainnya yang hendak

mengirim tentara, mencari-cari orang yang mau diganti posisinya

dengan syarat mendapatkan imbalan.

Sabdabeliau(Barangsiapayangmenyediakanbekaluntuk
orang yang berperang di iatan Allah, berarti ia telah berperang),

Ibnu Hibban mengatakan, "Yakni pahalanya sama dengan yang

berperang di jalan Allah." Kemudian ia mengeluarkan hadits ini dari

jalur lainnya dengan redaksi: "Dituliskan baginya seperti pahalanya,

tanpa mengurangi sedikit pun dari pahalanya'"

Bab: Izin Orang Tua untuk Pergi Berjihad

ri' 
_ -i,FtLi:W it'J'y-r';:6:Jo iP / f

,'qi'"i ,'* iu)')tiJ$ \'l,,i'i ,'.-i3 wj ;;i"t'*:t ilu

dL';:b .eiti i,*t'tr'|'e'L I' ,[,-, 
'*1,"t<;t'Jv

4lgg. Dari lbnu Mas'ud, ia berknta, "Aku tanyakan kepada

Rasulullah sAlv', 'Amal apakah yang paling dicintai Allah?' Beliau

menjawab, 'shalat pada wahunya.' Aku berkata lagi, 'Kemudian apa

tagi?' Beliau menjawab, 'Berbakti kepada kedua orang tua.' Aku

birkata lagi, 'Kemudian apa lagi?' Beliau menjawab' 'Jihad fi
sabilillah.' Beliau menceritakan semua itu kepadaku, seandainya alat

menanyakan yang lainnya, tentu beliau pun akan menambahkan

j awabannya. " (Muttafaq' Alaih)

;,'^:;V-,$ ,W 4t St,Y;it; i)u ri4' t;3 ; yt * *
I'rr,) .*-,r.t; Lert i,lu .V 'iu t'lr',.1't'nii5* :V.t

(;L*'1 t: *.'-lr, ;'rr'> \f[ Utltt'e t$t
4200. Dari Abduttal, iin Amr Mr,'ia menuturkan, 

,,srororg un-ari
datang kepada Nabi sAW, lalu meminta izin untuk ikut berjihad, maka
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beliau bertanya, 'Apakah kedua orang tuamu masih hidup?' Orang
itu menjawab, 'Ya.' Beliau pun bersabda, 'Berjihadlah pada
keduanya. "'(HR. Al Bukhari, An-Nasa'i, Abu Daud dan At-Tirmidzi,
dan ia menshahihkannya)

o, to I t o

cd]r,. :\-a.Jl JV_;l r::2. ,at s';:, t" ,,1w"rtr, ;1 :i-t1r'*11

L11 ,qiu.
o9

G!

L*

(ftJ'rt r'>'rr:>'i:i lGi it sr) .t4:Si
4201. Dalam riwayat lainnya disebutkan: "seorang laki-laki datang
lalu berkata, 'wahai Rasulullah, qku datang untuk ikut berjihad
bersamamu, dan kini aku telah datang, namun kedua orang tuaku
menangis.' Beliau bersabda, 'Kembalilah kepada mereka, dan
buatlah mereka tertawa sebagaimana engkau telah membuat mereka
menangis. "'(HR.Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah)

:J,,,AttW;nt J'y, Jy;t;>LtLi ',,S y 'g.,i'*
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4202. Dari Abu sa'id RA: "Bahwa seorang laki-laki berhijrah dari
Yaman kepada Rasulullah SAW, lalu Nabi SAW bertanya, ,Apakah

engkau mempunyai seseorang di yaman?' Ia menjawab, ,Kedua

orang tuaku.' Beliau bertanya lagi, 'Apakah keduanya
mengizinkanmu?' Ia menjawab, 'Tidak.' Beliau pun bersabda,
'Kembalilah kepada mereka dan minta izinlah kepada keduanya. Bila
mereka mengizinkanmu, maka be$ihadlah, namun bila tidak, maka
berbaktilah kepada keduanya. "'(HR.Abu Daud)

a.,;.j- Li ,',n t\t o -, t/, o .
4^-AL> ,J q)W fir Jr, Aie:,lt- ffi

Multhtashar Nailul Authar 
- 227



i

rif :ry 'u'5, iJto .'t'Pt*'t 1'FtLiti ';xt's'-tr:-

/,;t$t't'tlii(:r> .W)'rL- ^;tLV,W')t ilw .e i,Sv
\\l.J.

4203. Dari Mu'awiyah bin Jahimah As-sulami: "Bahwa Jahimah

datang kepada Rasululah sAW, latu berkata, 'wahai Rasulullah, aku

ingin ikut berperang, dan aku datang kepadamu untuk meminta

pJndapatmu.' Beliau bertanya, 'Apa engkau masih mempunyai ibu?'
-Ia 

minjawab, 'Ya.' Beliau pun bersabda, 'Berbaktilah kepadanya,

karena sesungguhnya surga itu di bawah kedua kakinya."' (HR.

Ahmad dan An-Nasa'i)
Beginilah ketentuannya bagi setiap orang yang tidak ditunjuk

(oleh imam) untuk ikut berjihad, namun bagi yang ditunjuk' maka

meninggalkan jihad adalah suatu kemaksiatan'

.;xt zG.1'"p o\81) aLtb \..,
4204. Dan (sabda Nabi SAW), "Tidak boleh ada ketaatan terhadap

sesama makhluk dalam bemaksiat terhadap Allah'"

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Sabda beliau

(Bila mereka mengizinkunmu, maka beriihadlah) menunjukkan

wajibnyamemintaizinkeduaorangtuauntukpergiberjihad,
demikian yang dikatakan oleh Jumhur. Mereka juga menyatakan

haramnya berjihad bila kedua orang tua atau salah satunya melarang,

karena berbakti kepada kedua orang tua hukumnya fardhu 'ain,

sedangkan jihad hukumnya fardhu kifayah, namun bila telah

ditetapkan untuk ikut berjihad, maka tidak terhalangi oleh tidak

adanya izin.
Disebutkan didalam Al Fatfu: Hadits ini juga dijadikan dalil

tentang haramnya bepergian tanpa seizin kedua orang tua. Namun bila

bepergiannyaituuntukmempelajarisesuatuyanghukumnyafardhu
,ain, maka tidak boleh ada yang menghalangi, tapi bila hukumnya

fardhu kifayah, maka ada perbedaan pendapat'
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Bab: Orang yang Mempunyai Hutang Tidak Boleh Berjihad
Kecuali Dengan Kerelaan Si Pemberi Hutang
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4205. Dari Abu Qatadah, dari Rasulullah SAW: Bahwasanya beliau
berdiri di tengah mereka (para sahabat), lalu beliau mengingatkan
mereka, "Jihad fi sabilillah dan beriman kepada Allah adalah amal
yang paling utama." Lalu seorqng laki-laki berdiri kemudian berkata,
"Wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu bila aku terbun h fi
sabilillah, apakah dosa-dosaku akan diampuni?" Rasulullah SAW
berkata kepadanya, "Ya, bila engkau terbunuh fi sabilillah dan
engkau bersabar dan mengharapkan pahala, serta tetap maju dan
tidak melarikan diri." Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Apa yang
tadi engkau katakan?" Orang itu berkata, "Bagaimana menurutmu
bila aku terbunuh fi sabilillah, apakah dosa-dosaku akan diampuni? "
Rasulullah SAW menjawab, "Ya, dan engknu bersabar dan
mengharapkan pahala, serta tetap maju dan tidak melarikan diri,
kecuali hutang. Tadi Jibril mengatakan itu kepadatu. " (HR. Ahmad,
Muslim, An-Nasa'i dan At-Tirmidzi, dan ia menshahihkannya)
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42[6.Ahmad dan An-Naru'i iogu meriwayat hadits lainnya seperti itu

yang bersumber dari Abu Hurairah.
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4207. Dari Abdullah bin Amr M, bahwasanya Rasulullah sAW

bersabda, "Orang yang mati syahid diampuni semua dosanya kecuali

hutang. " (HR.Ahmad dan Muslim)
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4208. Dari Anas M, ia berkata, "Rasulullah sAla bersabda,
,Berperang fi sabilitlah akan menghapusknn semua kesalahan.' Lalu

Jibril mengatakan, 'Kecuali hutang.' Maka Nabi sAW pun bersabda,

'Kecuali hutang."' (HR. At-Tirmidzi, dan ia mengatakan, "Hadits

hasan gharib.")

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Hadits-hadits di

atas menunjukkan bahwa orang yang berhutang tidak boleh ikut

berangkat jihad kecuali dengan seizin si pemberi hutang'

Bab: Meminta Bantuan Kepada Kaum Musyrikin
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4209. Dari Aisyah M, "Rasulullah SAW berongkot menuju Badar.

Ketika sampai di dataran WabarahT, seorang laki-laki menemuinya,
yang mana laki-laki itu dikenal pemberani dan hebat (dalam
bertempur), maka para sahabat Rasulullah SAIY merase senang
ketika melihatnya. Ketika laki-laki itu menemui beliau, ia berkata
kepada Rasulullah SAW, 'Aku datang untuk ikut bersamamu dan
mendapat perolehan bersamamu.' Makn Rasulullah SAW bertanya
kepadanya, 'Apqkah engkau beriman kepada Allah dan Rasul-Nya?'
Ia menjawab, 'Tidak.' Beliau berkata, 'Kembalilah. Aku tidak akan
meminta bantuan kepada orang musyrik.' Kemudian beliau
melanjutkan perjalanan, hingga ketika kami sampai di sebuah pohon,
laki-laki itu kembali menemuinya dan mengatakan kepada beliau
sebagaimana yang pertama, lalu Nabi SAW pun mengatakan
kepadanya sebagaimana yang beliau katakan pertama kali,
'Kembalilah. Aku tidak aknn meminta bantuan kepada orang
musyrik.' Maka orang itu pun kembali. Lalu ia menemui beliau lagi
ketika di Baida', lalu mengatakan kepada beliau sebagaimana yang ia
katakan pertama kali, maka beliau pun mengatakan kepadanya
sebagaimana yang pertama koli beliau katakan, 'Apakah engkau
beriman kepada Allah dan Rasul-Nya?' Ia menjawab, 'Ya.' Maka

' Yaitu suatu tempat yang letaknya kira-kira empat mil dari Madinah.
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Rasulullah SAW berkata kepadanya, 'BerangkatlQh'"' (HR' Ahmad

dan Muslim)
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4na. Dari Khubaib bin Abdurrahman, dari ayahnya, dari kakelcnya,

ia menuturkan, "Aku menemui Rasulullah sAW -saat itu beliau

hendak berangkat menuju suatu peperangan-, yaitu aku dan seorang

taki-laki dari kaumku, kami belum memeluk Islam, lalu kani katakan,

'Kami merasa malu menyaksikan kaum kami melakukan suatu

peperangan bilq kami tidak ikut serta bersama mereka.' Beliau

berranya, 'Apakah kalian berdua telah masuk Islaru?' Kami

menjawab, 'Tidak.' Beliau pun bersabda, 'sestmgguhnya kami tidak

meminta bantuan kepada orang-orang musyrik untuk melawan orang-

orang musyrik.'Maka kami pun masuk Islarn, dan kami turut serta

bersama beliau. " (HR. Ahmad)

13,4/\ ,6.f;>x I 'ffi it'J'.y'r i6 'iu * ri *
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4211. Dari Anas M, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda,
,Janganlah kalian minta penerangan dengan api orang-orang

musyriks, dan janganlah kalian mengukir seorang Arab pada cincin

8 Maksudnya adalah tidak mendekati mereka. Dan yang dimaksud dengan api di

sini adatah pendapat, yakni bermusyawarah dengan mereka dan menjadikan

pendapat mereka sebagai penerangnya.
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kaliane. "' (HR. Ahmad dan An-Nasa'i)
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4212. Dari Dzu Mikhbar, "Alat mendengar Rasulullah SAW bersabda,
'Kelak kalian akan mengadakan perdamaian dengan Romawi, dan

kalian akan berperang sementara mereka berperan sebagai musuh di
belakang kalian. "'(HR. Ahmad dan Abu Daud)

:;;'t' #'q. iri",it 4 {6: otl,L,t.ffi
,o 2/ o zJ z
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4213. Dari Az-Zuhri: "Bahwasanya Nabi SAW pernah meminta
bantuan sejumlah orang Yahudi dalam peperangan beliau, dan beliau
memberikan bagian untuk mereks." (Diriwayatkan oleh Abu Daud
dalam Marasilnya)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Sabda beliau
(dan janganlah kalian mengukir seorang Arab pada cincin kalian),
disebutkan di dalam Al Qamus; Yakni janganlah mengukir
"Muhammad Rasulullah", jadi seolah-olah beliau mengatakan,
"Seorang Nabi Arab", yakni diri beliau sendiri.

Ucapan perawi (meminta bantuan sejumlah orang yahudi
dalam peperflngan beliau), Al Baihaqi mengatakan, "Yang benar
adalah yang disampaikan kepada kami oleh Al Hafizh Abu Abdillah,
yang mana ia mengemukakan dengan sanadnya hingga sampai pada
Abu Humaid As-Sa'idi, ia mengatakan, "Rasulullah SAW keluar,
hingga ketika beliau berada di balik (bukit) Tsaniyyatul Wada', tiba-

' Yakni ukiran yang dikenal oleh bangsa Arab, dan saat itu yang dikenal hanyalah
ukiran cincin beliau, karena mereka tidak biasa mengenakan cincin. Maksudnya,
janganlah kalian membuat ukiran pada cincin kalian seperti ukiran pada cincinku
(yakni namaku).

g a. a" g ol.
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tiba ada segerombolan orang, maka beliau bertanya, 'siapa mereka?'

Orang-orang menjawab,'Bani Qainuqa', rombongannya Abdullah

bin Salam.' Beliau bertanya lagi, 'Apakah mereka telah memeluk

Islam?' orang-orang menjawab, 'Tidak.' Maka beliu menyuruh

mereka agar kembali, dan beliau mengatakan, 'sesungguhnya kami

tidak meminta bantuan kepada orang-orang musyrik.' Maka mereka

pun memeluk Islam." Al Hafizh mengatakan, "Kemungkinannya,

bahwa meminta bantuan (kepada orang musyrik) adalah dilarang,

kemudian ada rukhshah PadanYa."

Bab: Imam Bermusyawarah Dengan Tentara, Loyal Kepada

Mereka, Bersikap Baik Kepada Mereka dan Membantu

Meringankan Beban Mereka
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4214. Dari Anas: "Bahwasanya Nabi sAW -ketika sampai kepadanya

berita kedatangan Abu Sufyan-, beliau bermusyawarah, lalu Abu

Bakar memberi usul, namun beliau menolahrya. Kemudian umar

memberi usul, beliau juga menolalmya. Lalu sa'd bin ubadah berdiri

lalu mengatakan, 'Kamikah yang engkau inginkah wahai Rasulullah?

Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, seandainya engkau

memerintahkan kami untuk mengarungi lautan (dengan berkuda),

tentu kami akan mengarunginya, dan seandainya en4\?
memerintahkan kami untuk menungganginya hingga Barkil Ghimadlq,

to Yaitu suatu tempat di belakang kota Makkah yang jaraknya sekitar lima hari

perjalanan ke aiah pantai. Ada juga yang mengatakan, bahwa itu adalah nama
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tentulah kami akan melakukannya.' Maka Rasulullah SAW pun
menyeru orang-orang, kemudian mereka pun berangka/t . " (HR.
Ahmad dan Muslim)

ir*l.i;;* -gi ik'u v-i'di:_, 6 i6 i;.p
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4215. Dari Abu Hurairah, ia mengatakan, "Aku tidak pernah melihat
seorang pun yang lebih banyak bermusyawarah dengan para
sahabatnya daripada Rasulullah SAW." (Diriwayatkan oleh Ahmad
dan Asy-Syaf i)
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4216. Dari Ma'qal bin Yasar, ia berkata, "Aku *endengar Rasulullah
SAW bersabda, 'Tidak ada seorang hamba pun yang diberi
kepercayaan oleh Allah untuk memimpin ral<yat kemudian ketika mati
ia masih menipu raleyatnya, kecuali Allah mengharamkan surga
baginya. "' (Muttafaq'Alaih)
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dua negeri. Ada juga yang mengatakan, bahwa itu adalah nama sebuah tempat di
ujung Hajar. Ibrahim Al Harbi mengatakan, bahwa itu merupakan ungkapan

. _ yang menunjukkan ternpat yang jauh.rr Rasulullah SAW memilih golongu, Anshar, karena beliau belum pernah
membai'at mereka untuk keluar bersama beliau untuk berperang dan mengejar
musuh, namun yang telah dibai'at oleh beliau adalah melindunginya dari orang-
orang yang mengincarnya.
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4217. Dalam lafazh lainnya disebutkan: "Tidaklah seorang pemimpin

yang memegang urusan kaum muslimin, kemudian ia tidak berusaha

dengan sungguh-sungguh untuk (kemaslahatan) mereka dan tidak

loyal kepada mereka, kecuali ia tidak aknn masuk surga bersama

merekn. " (HR.Muslim)
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4218. Dari Aisyah, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW

bersabda, 'Ya Allah, barangsiapa yang diberi kekuasaan untuk

mengurusi suatu urusan umatku kemudian ia mempersulit mereka,

makn persulitlah ia, dan barangsiapa yang diberi kekuasaan untuk

mengurusi suatu urusan umatlru kemudian mempermudah mereka,

maka mudahkanlah baginya."'(HR. Ahmad dan Muslim)
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421,9. Dari Jabir, ia mengatakan, "Adalah Rasulullah SAW, suka

membelakangkan diri dalam perialanan, beliau memotivasi yang

lemah (agar berjalan) dan memboncengnya serta mendoakan

mereka. " (HR. Abu Daud)

4220. Dari Sahl bin Mu'adz, dari ayahnya, ia menuturkan, "Kami

melaksanakan peperangan anu dan anu bersama Rasulullah , lalu
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orang-orang merqsa kesempitan di perjalanan, maka Rasulullah SAI(
mengirimkan seorang penyeru untuk menyerukan (pada orang-
orang), 'Barangsiapa menyempitkan tempat singgahl2 atau memotong
jalananl3, maka tidak ada jihad baginya."' (HR. Ahmad dan Abu
Daud)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Ucapan Abu
Hurairah (Aku tidak pernah melihat seorang pun yang lebih banyak
bermusyawarah dengan para sahabatnya daripada Rasulullah
SAfn menunjukkan disyariatkannya imam untuk banyak
bermusyawarah dengan para sahabatnya yang terpercaya secara agama
dan pemikiran.

Sabda beliau (Tidaklah seorang pemimpin yang memegang
urussn kaum muslimin, kemudian ia tidak berusaha dengan
sungguh-sungguh untuk (kemaslahatan) mereka dan tidak loyal
kepada mereka, kecuali ia tidak aksn masuk surga bersama
mereka), Ibnu Baththal mengatakan, "Ini ancaman yang keras
terhadap para pemimpin yang lalim. Barangsiapa yang menyia-
nyiakan manusia yang telah diamanatkan Allah untuk diurusi, atau
mengkhianati mereka, atau menzhalimi mereka, maka kelak pada hari
kiamat ia akan menghadapi tuntutan dari paru hamba atas

kezhalimannya. Lalu, bagaimana nasibnya dengan orang yang
menghadapi tuntutan dari umat yang besar?"

Sabda beliau (Barangsiapa menyempitkan tempat singgah atau
memotong jalanan, maka tidak ada jihad baginya) menunjukkan
bahwa tidak seorang pun dibolehkan menyempitkan jalanan yang
dilalui oleh manusia, dan juga tidak boleh menyempitkan tempat
persinggahan.

Yakni mengambil tempat singgah yang tidak diperlukan atau melebihi
keperluannya.
Yakni mengakibatkan orang lain kesempitan untuk berjalan melintasinya.

t2

l3
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Bab: Keharusan Tentara Mematuhi Pemimpin Selama Tidak

Memerintahkan Kemaksiatan
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4221. Dari Mu',adz bin Jabal, dari Rasulullah sAI4/, bahwa beliau

bersabda, "Perang ada dua macam: orang yang mencari keridhaan

Allah, mematuhi imam (pemimpin), menaJkahkan harta berharga,

bersikap mudah dengan mitra, dan menghindari kerusakan, maka

tidurnya dan jaganya semuanya berpahala' Adapun orang yang

berperang karena kesombongan, riya' dan sum'ah, durhaka terhadap

imim (pemimpin), dan membuat kerusakan di bumi, maka ia tidak

akan memperoleh pahala walaupun yang paling kecil. " (HR. Ahmad,

Abu Daud dan An-Nasa'i)

;3,lnt 1r-vi'tJ
;\i "*;i,,-{b

,'JG W'o;t oi ,i';'-i
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4222. Dari Abu Hurairah, bahwasanya Nabi

,t'ol o ., . o'-',
&*) ' Gt4e Jie

SAW bersabda,
,,Barangsiapa yang taat kepadaku berarti ia taat kepada Allah, dan

barangsiapa yang durhaka terhadapku berarti ia durhaka terhadap

Allah. Barangsiapa yang patuh kepada pemimpin(nya) berarti ia

patuh kepadaku, dan barangsiapa yang durhaka terhadap
-pemimpin(nya) 

berarti ia durhaka terhadaplat " (Muttafaq 'Alaih)
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4223. Dari lbnu Abbas, tentang firman Allah Ta'ala, "Hai orang-
orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul(-Nya), dan ulil
amri di antara kamu." (An-Nisaa' (4): 59), ia mengatakan, "Ayat ini
diturunkan berkenaan dengan Abdullah bin Hudzafah bin Qais bin
Adiy As-Sahmiy, yaitu ketika Rasulullah SAW mengirimnya dalam
suatu pasukan perang. " (Diriwayatkan oleh Ahmad dan An-Nasa'i)

:-)'-it'#';;:-rt ,i:", ffi 1' J?, *:. iJsV'*
:JtJ c:'s-,"*l.i'3,.*G ,f.Jb;t'i r;*:- oi V;i: ,-,G\i
'li ,iC'; .rrx'ri" .tlrrl frle'rf ,iu'd ,{i r|;i .$; ';.fri-*.t
:iu *r tj;s yW)";.f."ix'oi W at J'y, i';U
@ l' {;, J\eri C1,tSw ,,F j|g*'pt .a'rviu
t;i:, * .iat .;i;'^:rr';:-, ;- uk r;6i .r6t u

@ri$./:i)r eaatdl i' *;GG
4224. Dari Ali, ia menuturkan, "Rasulullah SAW mengirimkan suatu
pasukan, beliau menunjuk seorang Anshar untuk memimpin mereka,
dan beliau memerintahkan agar mereka mendengar dan
mematuhinya. Suatu ketika, mereka membuatnya marah (knrena ada
perintah yang tidak dipatuhi), maka ia berkata, 'Kumpulkan untukku
kayu bakar.' Mereka pun mengumpulkannya, lalu ia berkata,

,ik !?'e.f& qt*
(;<l ;<ri ;:i; r'-')r

\ :)vj .t:r:.i ty f;; c ,a'j;;'j :Jw ,w';t.* ,r?;
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'Nyalakan apinya.' Mereka pun menyalakannya' Selaniutnya ia

mengatakan,,BukankahRasulullahsAWtelahmemerintahkankalian
unt;k mendengar dan mematuhiku?" mereka menjawab' 'Benar'' Ia

berkata lagi, 'Karena itu, masuklah kalian ke dalamnya'' Mereka

saling berpand.angan, lalu berkata, 'sesungguhnya kami lari dari api

k"po"doRasulullahSAW.'Merekatetapbertahanhingga
kemarahannya mereda dan apinya padam' Ketika mereka kembali'

mereka menyampaikan hal itu kepada Nabi SAW' maka beliau pun

bersabda, 'seandainya mereka memasukinya' maka mereka tidak

akan keluar darinya selamanya'' Beliau juga bersabda' 'Tidak ada

ketaatan dalam bermal<siat terhadap Allah' Sesungguhnya ketaatan

itu hanya pada kebaikan."'(Muttafaq 'Alaih)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Sabda beliau

(TidakadaketaatandalambermaksiatterhadapAllah),yaknitidak
wajib taat untuk bermaksiat kepada Allah, bahkan haram menaati bagi

setiap orang yang mampu menolak perintah tersebut'

Sabda beliau (Sesungguhnya ketaatan itu hanya pada

kebaikan),ini menunjukkan, bahwa perintah yang harus dipatuhi dari

pemimpin adalah perintah kebaikan, bukan perintah yang mungkar'

.?G; ty'a-i G;

Bab: Mendakwahi Sebelum Memerangi

ir'J'y'r';rl'6:iE d#., f* q.t f
t . c ( t'. '(.i^>l oll.1)

4225. Dari lbnu Abbas M, ia mengatakan, "Rasulltllah SAW tidak

pernah memerangi suatu kaum kecuali setelah mendahaahi mereka.,,

(Diriwayatkan oleh Ahmad)

i'oW
6'P. *G'€ i?'tf'!i'1i r;^o

Nailul Authar

f;i ]itiyffi I'
. t .2 c

Fo u i .l',)

'J';'r'ok iJu ,^{)'* 'i,"-'; f
ec aJJl

24O 
-Mukhtashar



';{ ,y ri.s ,ytW,C ,i' *urfrlt ,iG'i ,ti; ,:*tjt
sf, .rt*J', f;k \3 ,|fu v') ,t'):ry o, ut ,11frlt ,lut

1s-1'.f- gq :\ J|&\u,€ p' t'!:rb'+

1 t /t,4 ):F Jt. s+ir ;'* *,'&',pu,t1ei
'#,Gf6.c *t u;rS; o|#t i'+t,j-vralt r(,

o';k'#t'i'+U ,'1,1 fj:r;i'oi r;i o$ ;.*Vtt uG 6

'r4'Ft,PUilsl l, # * qH,6*I;1 7Gk
';;.l-j-Jt y r:'-",i,:f lf ,i'A:46airst ,f.i o'_&,tj
'# *r'&',Fu':);ci'i oy ,d)fit"A,* r;i p'orp

t'rlrtrl*j ,,h'1^i c';e $y, .**.v3 !u.'ue"u ,t'yj g',tl
,4 tot yt {: i|F; ),i ,^3 ai;, it ":"#'F'oi'e, #) rr d ll'Jjy;+*i i;;i :ti; &';c;'Sr)
'bi une 6y, d';', i;;, at {) frf oi i o;i'g'e:ri
,,nr .31 j'Af*,i' r# JL'Af 'olt !'r:,trG f
.y ii .1i l' *';;to:yt:r:V ;rrk J;Af' ..A')

(;;t 4'qu'-it, fG r.r, W', !*i l,r rr1
4226. Dari Sulaiman bin Biraidah, dari ayahnya, ia menuturkan,
"Adalah Rasulullah SAW, apabila beliau menunjuk komandan suatu
pasuknn atau brigade, beliau berwasiat kepadanya secara khusus
untuk bertah,va kepada Allah dan memperlalatkan kaum muslimin
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dengan baik. Kemudian beliau bersabda, 'Berperanglah kalian

dengan menyebut nama Allah, di jalan Allah. Perangilah orang-orang

yo"g t"f"r terhadap Attah. Berperanglah kalian dan ianganlah

curang (terhadap harta rampasan), janganlah berkhianat, iangan

meruiak jasad (yang telah tewas) dan ianganlah membunuh anak-

anak. Jika engkau bertemu dengan musuhmu dari kaum musyrikin,

maka serulah mereka kepada salah satu dari tiga perkara. Seruan

mana saja yang mereka penuhi dari ketiga seruanmu, maka engkau

harus menerima mereka dan urungkanlah memerangi mereka:

serulah mereka kepada agama Islam. Jika mereka memenuhi

seruanmu, maka terimalah mereka dan urungkanlah memerangi

mereka. Kemudian serulah mereka untuk pindah dari negeri mereka

ke negeri kaum muhajirin, dan beritahukan pada mereka, bahwa bila

mereka melakukannya, maka bagi mereka apa yang menjadi bagian

kaum muhajirin, dan tanggungan mereka apa yang menjadi

tanggungan kaum muhajirin. Bila mereka menolak pindah, maka

beritahulah mereka, maka mereka statusnya sama dengan kaum

muslimin Arab lainnya, yakni pada mereka berlaku hulatm Allah

sebagaimana berlalat pada kaum mukminin. Tidak ada sedikit pun

bagian harta rampasan perang maupun perolehan harta (tanpa

perang) bagi mereka, kecuali bila mereka turut beriihad bersama

kaum muslimin. Jika mereka menolak, maka serulah mereka supaya

memberikan upeti. Jika mereka memenuhi Serttanmu, maka terimalah

mereka dan urungkanlah memerangi mereka. Jika mereka menolak,

maka mohonlah pertolongan kepada Allah dan perangilah mereka.

Bila engkau mengepung para penghuni suatu benteng, lalu mereka

memintamu untuk memberikan perjaniian Allah dan Nabi-Nya, maka

janganlah engkau berikan perjanjian Allah dan tidak pula Nabi-Nya,
- 

akan tetapi berikanlah perjanjianmu dan para sahabatrnu, karena bila

kalian membatalkan perjanjian kalian dan para sahabat kalian, maka

itu lebih ringan daripada kalian membatalkan perjaniian Allah dan

Rasul-Nya. Jika engknu mengepung para penghuni suatu benteng,

lalu mereka memintamu agar memberlakukan pada mereka keputusan

Allah, maka janganlah engkau janiikan pada mereka keputusan Allah,
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akan tetapi berikan kepada mereka keputusanmu, karena engkau tidak
tahu, apakah akan sesuai dengan keputusan Allah mengenai mereka

ataukah tidak. "'(HR. Ahmad, Muslim, Ibnu Majah dan At-Tirmidzi,
dan ia menshahihkannya)

Ini merupakan argumen bahwa penerimaan upati tidak
dikhususkan dari ahli kitab, dan bahwa tidak setiap mujtahid (orang
yang berijtihad) itu pasti benar, karena kebenaran hanyalah dari Allah.
Hadits ini juga menunjukkan larangan membunuh anak-anak dan
merusak jasad (mencincang tubuh, atau memotong bagian-baign
terentu, atau semacam mutilasi).

ctorc . to, oll

f'.2;t "L'#y I ,jul i;.G; q;* .r; i,Su re;U
s,o 11.. 

" 
'(rl'-i irjrl .1\L)r Jl

4221. Dari Farwah bin Musaik, ia menuturkan, "Aht berkata, 'Wahai

Rasulullah, bolehkah kaumku yang datang (memeluk Islam)
memerangi kaumku yang tidak datang (tidak memeluk Islam)?' Beliau
menjawab, 'Ya.' Setelah aku beranjak beliau memanggilku, lalu
beliau bersabda, 'Janganlah engkau memerangi mereka kecuali
setelah mengajak mereka memeluk Islam."'(HR. Ahmad)

'61 
)gt'y+ ,G3,st ; '^fu-i ,es ,)\i* iJ$, o're it *

'1 ,*@ 1' J';:.,')tbi rri,fy-,)i )\i g.u; ok C\,j\
;61-rji ,:at ;G "r:;'t 1r, ,;t':!rv g: ,,)hLit
z t ) ! c \ . t c. ia . . ', c. ! , .c / , .. /. o,#;r-,. .1r t-2 *. eos .4y ft- +Wt) ,f{" ,;")

@L';r!\ . j*)t'tri'; osi
4228. Dari lbnu 'Aun, ia menuturkan, "Alat mengirimkan surat
kepada Nafi', aku menanyakan kepadanya tentang menyeru (memberi
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peringatan) sebelum berperang, maka ia pun mengirimkan surat
-kepaiaku: ,sesungguhnya itu dilala*an di awal Islam. Rasulullah

SAW pernah menyirang tibaliba Bani Musthaliq' yang mana saat itu

*"rrlo sedang lengai dan ternak-ternak sedang digembalakan di

sumber air. Lalu dilunuhlah kaum dewasa mereka dan yang lainnya

ditawan (yakni wanita dan anak-anak). saat itu Juwairiyah termasuk

yang tertinwan. Abdullah bin (Jmar menceritakan ini kepadaku, dan ia

termasuk di antara pasukan tersebut" " (Muttafaq 'Alaih)

\'* i-i ,-# ii',lu ffi l' 
'J';'r'e; ';i '* i &" *

Lk & ,'ri y'q'ibi .'ics ;;ii.f ,* i\','E

,)*: ,* ,iw a., r;k ;;';sy il.t- i'; :,,fr t
*-o;i'+:$,t>r-'); A;<';r'd W- Jf ,?
}ib P,',r;"u'$ ? t:rt)r] S.itt q;a-'ol$ 'b$'

(&
4229. Dari saht bin sa'd, bahwa ketika perang Khaibar, ia

mendengar Nabi sAW berkata, "Dimana Ali? " Ada yang menjawab,

,,ra se.dang sakit mata.'' Maka beliau memerintahkan untuk

memanggilnya.KemudianbeliaumeludahikeduamataAli,serta
merta mata Ali sembuh, hingga seolah-olah tidak pernah terjadi apa-

apa.KemudianAliberkata,,,Kamiakanmemerangimerekahingga
merekamenjadisepertikita.',Beliaupunbersabda,,Majulah
perlahan-lah,an so*pai engkau tiba di halaman mereka, lalu serulah
-mereka 

kepada Islam. Beritahu mereka akan hak Allah yang

diwajibkan atas mereka. Demi Allah! Jika Attah memberi petunjuk

kepada seseorang melalui dirimu, makn itu lebih baik bagimu dari pada

eiglu, memiliki onta merah' "'14 6Muttafaq 'Alaih)

rn Dalam riwayat Al Bukhari disebutkan: Bahwa ketika perang Khaibar,

bersabdalah Nabi SAll, "sungguh akan aku berikan panii perang ini kepada
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4230. Dari Al Bara' bin Azib, ia menuturkan, "Rasulullah SAW
mengirimkan beberapa orang Anshar kepada Abu Rofi' (untuk
membunuhnya), lalu Abdullah bin 'Atik memasuki rumahnya pada
malam hari, kemudian membunuhnya ketika ia sedang tidur."
(Diriwayatkan oleh Ahmad dan Al Bukhari)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Sabda beliau
(Serulah mereka kepada sgama Islam), menunjukkan wajibnya
menyeru orang-orang kafir untuk masuk Islam sebelum diperangi.
Mengenai hal ini ada tiga pendapat, salah satunya adalah: Bahwa hal
itu wajib dilakukan bagi yang belum pernah didakwahi, namun tidak
wajib dilakukan bagi yang telah didakwahi, hanya saja dianjurkan.
Ibnu Al Mundzir mengatakan, "Ini merupakan pendapat Jumhur dan
para ahli ilmu." Sejumlah hadits shahih mengindikasikan demikian.

Sabda beliau (Kemudian serulah mereka untuk pindah dari
negeri mereka ke negeri kaum muhajirin)menunjukkan anjuran bagi

seseorang yang mencintai Allah dan Rasul-Nya, dan dicintai Allah dan Rasul-
Nya. " Maka pagi harinya parq sahabat mendatangi Rasulullah SAW, dan setiap
mereka berharap diberi komando perang tersebut. Lalu beliau bertanya,
"Dimana Ali bin Abi Thalib?" Mereka menjawab, "Kedua matanya sedang
sakit." Nabi SAll/ bersabda, "Bawalah ia kemari!" Lalu didatangkanlah.
Rasulullah SAW meludah di kedua matanya dan berdoa untuknya, maka Ali pun
sembuh dari sakitnya, seolah-olah tidak merasakan sakit sebelumnya. Kemudian
panji perang dibeikan kepadanya. Ia bertanya, "Wahai Rasulullahl Apakah aku
harus memerangi mereka sampai mereka menjadi seperti kita? " Rasulullah SAW
menjawab, "Majulah perlahan-lahan sampai engkau tiba di halaman mereka,
lalu serulah mereka kepada Islam. Beritahu mereka akan hak Allah yang
diwajibkan atas mereka. Demi Allah! Jika Allah memberi petunjuk kepada
seseorang melalui dirimu, maka itu lebih baik bagimu dari pada engkau
memiliki onta merah." (Dari beberapa riwayat dapat disimpulkan bahwa
penyerahan panji perang kepada Ali terjadi setelah berkali-kali usaha untuk
menaklukkan benteng ini gagal)

,)t
t.o /
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orang-orang yang baru memeluk Islam untuk pindah ke negeri kaum

muslimin, karena tetap tinggal di negerinya bisa menyebabkannya

tidak mengerti tentang syariat karena sedikitnya ahli ilmu'

Sabda beliau (Tidak ada sedikit pun bagian harta rampasan

perang maupun perolehan harta (tanpa perang) bagi mereka'

kecuali bila mereka turut beriihad bersama kaum muslimin),

konteksnya menunjukkan, bahwa bila mereka tetap tinggal di

negerinya (setelah memeluk Islam) dan tidak ikut pindah ke negeri

kaum muslimin, maka mereka tidak mendapatkan peroleh harta bila

tidak ikut serta berjihad. Demikian pendapat Asy-Syaf i'

Sabda beliau (Jika mereka ,nenolak, maka serulah mereka

supaya memberikan upeti), konteksnya menunjukkan tidak

membedakan antara kaum kafir Arab dan non Arab, dan tidak pula

ahli kitab dan non ahli kitab. Demikian pendapat Malik, Al Auza'i dan

segolongan ahli ilmu, namun Asy-Syaf i berpendapat lain, 1a

mengatakan, "IJpeti hanya diterima dari ahli kitab dan kaum majusi

Arab dan non Arab."
Sabda beliau (maka ianganlah engkau iuniikan pada mereka

keputusan Allah), ini merupakan larangan yang sifatnya anjuran dan

sebagai kehati-hatian, demikian juga larangan sebelumnya. Ungkapan

ini juga sebagai dalil bagi yang berpendapat, bahwa kebenaran hanya

ada satu, dan bahwa tidak setiap mujtahid (orang yang berijtihad) pasti

benar. Perbedaan pendapat mengenai masalah ini cukup masyhur, dan

yang benar, bahwa setiap mujtahid adalah benar, tapi tidak berarti

tepat.

Bab: Yang Dilakukan oleh Imam Sebelum Berperang, yaitu

Berupa Merahasiakan Situasi dan Mengamati Kondisi Musuh

, al 6.

.t *. ats
o1, ^t'Al(+P)

bin Matik, dari Nabi SAW: "Bahwasanya apabila

i'jy;rri riy'ak 
^fr 
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4231. Dari Ka'b
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beliau hendak melakukan suatu peperangan, maka beliau menyatakan

yang lainnya. "l 5 
lMuttafaq'Alaih)

{
,GL

4232. Diriwayatkan juga oleh Abu
" Peperangan adalah tipuan (tahik)."

-r'--Jt, :'rl )'),ii$';al'-*')
Daud, dan ia *.nu*Ou*un

@Lirb .b:'l L'_ei 
'ffi 

ir J';:r'Jv iJts & $ ;r
4233. Dari Jabir M, ia berkata, "Rasulullah S,qW UZirabda,
'Peperangan adalah tipuan (taktik). "'(Muttafaq 'Alaih)

(4Li$ .-cL"?' .41 W 4t J; i,Ssi;-;'o_ri *
4234. noif ,lUu Hurairah, ia mengataknn, "Nabi SAW menamakan

peperangan sebagai tipuan (taktik). " (Muttafaq 'Alaih)

U- rprjr fr|d'! u:W lt l";:, Jv:Jrs lrc *
,'i.!)t Jt3 \irrt *;*| i ilu'i (t ,T3t iJts -*rr\i

@L';$ rlt,s ri; r,'qtr'"i'lE :.,ffi 'o;rtlr- ei

4235. Dari Jabir, io mrnrturkan, 'iKetika perang Ahzab, Rasulullah
SAW berkata, 'Siapa yang mau mencari tahu untukku tentang kondisi
kaum itu?' Az-Zubair menjawab, 'Aku.' Kemudian beliau berkata
lagi, 'Siapa yang mau mencari tahu untukku tentang kondisi kaum

itu?' Az-Zubair menjawab, 'Aku.' Lalu Nabi SAW bersabda, 'Setiap

nabi mempunyai pengihtt setia, dan pengikut setiaku adalah Az-
Zubair. "' (Muttafaq'Alaih)

t' Yakni memberikan kesan yang lain. Yaitu mengungkapkan dengan kata yang
mengandung dua makna, satu makna yang mendekati dan satu yang jauh,
sehingga diduga bermaksud makna yang dekat, namun beliau memalcsudkan
makna yang jauh.
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4236. Dari Anas, ia menuturkan, "Rasulullah sAW mengutus

Busaisahl6 sebagai mata-mata untuk melihat kondisi kafilah Abu

Sufyan, lalu ia datang dan menceritakannya. Maka Rasulullah SAW

kitro, lalu berbicara, kemudian beliau mengatakan, 'Kita mempunyai

target (yatcni keperluan), barangsiapa yang tunggangannya sedang

adi gi sini), maka hendaklah menungganginya bersama kami.' Lalu

beberapa orang meminta izin kepada beliau untuk mengambil

tunggangannya yang sedang berada di puncak Madinah' namun

belii" menjawab, 'Tidak, kecuali yang tunggangannya ada (di sini).'

Maka berangkatlah Rasulullah SAW bersama para sahabatnya,

hingga mereka mendahului kaum musyrikin mencapai Badar. " (HR.

Ahmad dan Muslim)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Sabda beliau

(Peperangan adalah tipuan Aakfik)), ulama telah sepakat

menyatakan bolehnya mengelabui orang-orang kafir dalam

peperangan bagaimana pun caranya, kecuali tidak boleh mengkhianati

genjatan senjata atau perdamaian.

t6 Disebutkan dalam kitab -kitab sirah, bahwa namanya adalah Basbas, yaitu

Basbas bin .Amr, yang juga biasa dipanggil Ibnu Basyar, dari golongan Anshar

suku Khazraj.
i.
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Bab: Mengatur Brigade dan Pasukan, serta Menetapkan Panji-
Panji Perang dan Warnanya

tcz z !..,1 -.,. a?') a;)1 i.Ge!'b ,ffi
lii ,* $r'41J- $,.-ryT dri ;'Ht ?) ,o:r^i{j $}l
./.. tz zi )s .,:-*

Q*'} W
4237. Dari lbnu Abbas M, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda,
'Sebaik-baik kawan adalah empat orang, sebaik-baik kompi (brigade)
adalah empat ratus orang, dan sebaik-baik pasukan adalah empat
ribu orang, dan pasukan yang terdiri dari dua belos ribu orang tidak
akan dikalahkan hanya karena dianggap sedikit. "'(HR.Ahmad, Abu
Daud, dan At-Tirmidzi, dan ia mengatakan, "Hadits hasan., Ia juga
menyebutkan, bahwa mayoritas riwayat hadits ini dari Az-zuhi darri
Nabi SAW, secara mursal)

Hadits ini dijadikan dalil oleh mereka yang berpendapat,
bahwa pasukan yang terdiri dari dua belas ribu orang tidak boleh
mundur dalam rnenghadapi musuh yang jumlahnya setara atau lebih
banyak, walaupun selisihnya sangat banyak.

).tz o/.tt -it1r1 .;^,--.i i:jG\ ,itlr'- WUt'a;-trU6 ,JE {# it ,f
(oG a.rj Ll ')t

4238. Dari lbnu Abbas, ia mengatakan, "Panji Nati SAW berwarna
hitam sedangkan benderanya berwarna putih. " (HR. At-Tirmidzi dan
Ibnu Majah)

'Jt -i-13 c4L:JLt c rc
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4239. Dari Simak, dari seorang laki-laki

lainnya di antara mereka, ia mengatakan,

SAW berwarna laning." (HR.Abu Daud)

dari kaumnya, dari yang
"Aku melihat panji Nabi

t!l 'a '-JAt irr'r1 .'jz; ',i i'Jt'J1't
9z

rll :_;l*

4240. Dari Jabir, bahwasanya Nabi sAW memasuki Makkah

sedangkan benderanya berwarna putih. (HR. Imam yang lima kecuali

Ahmad)

ffi i' J';, ts1 ,airat Ai "JC'qfii r(; / y)at f
or'1)'oJ-r, tib'-bilu 3&,yi ;.'f: J:v.l), 4t ou

i(i) .;(F'r;" uoult * ,k'r".)w sLr;l'rr :* 6 ,.r:11

(7"';L\;i
4241. Dari Al Harits bin Hassan Al Bakri, ia menuturkan, "Ketika

kami sampai di Madinah, Rasulullah SAW sedang di atas mimbar,

sementara Bilal tengah berdiri di depan beliau sambil mengalungi

pedang, sementara itu tampak panii-panji berwarna hitam, maka aku

pun bertanya, 'Panii-panji apa ini?' Mereka menjawab, 'Amr bin Al
'Ash baru tiba dari suatu peperangan' "' (HR' Ahmad dan Ibnu

Majah)

tiy., ,;hu.t ""'$ tit, ,lt*','iJt'a;U ,\ft i)s ,P'g.'t

6:ii,ffi sr J';', qi;;11-lu "'k JtriY', ,\-'oll,
i\; .rjLi *--:llt; ):#,-*i'olt ii,r!u tr6r I'ti

*
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4242. Dalam lafazh lainnya disebutkan: "Aku sampai di Madinah,
lalu aku masuk ke masjid, ternyata beliau tenggelam dalam
kerumunan manusia, sementara tampak panji-panji berwarna hitam,
dan saat itu Bilal mengalungi pedang di depan Rasulullah sAW. Aku
bertanya, 'Ada apa dengan orang-orang itu?' Mereka menjawab,
'Beliau hendak mengirim Amr bin Al 'Ash. "' (HR. At-Tirmidzi)

:ir_; fl:_lK 6 W ar Jr, \t, f jL'(t q)G r.)St ,f
I ce,,, rt ( o 4. ,.., i ,,.. - -. ( c i.;., :,

(eb'-flfs ,)tt tJ-, i;i it:D .:1 U *'; ,ti'_t- stt.f
4243. pari it Bara' bin Azib: Bahwasanya ia ditanya tentang panji

Rasulullah SAW, bagaimana bentuknya? Ia menjawab, "Berwarna
hitam, berbentuk segi empat, terbuat dari kain." (HR. Ahmad, Abu
Daud dan At-Tirmdzi)

Ucapan perawi (Panji Nabi SAW berwarna hitam), pada
riwayat Abu Asy-Syaikh: Panji Nabi SAW bertuliskan ,,Laa ilaaha
i I I al I a ah Muhamm ad Rasuulul I aah."

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Al-Liwaa'
(bendera) adalah ar-raayah (panji) dan disebut juga al ,alam

(bendera). Abu Bakar bin Al 'Arabi mengatakan,',Liwaa' (bendera)
berbeda dengan raayah (panji). Liwaa' (bendera) diikatkan pada
ujung tombak dan dikibar-kibarkan, sedangkan raayah (panji)
diikatkan pada tombak dan ditancapkan hingga berkibar dihembus
oleh angin. Ada juga yang mengatakan, bahwa liwaa' lebih kecil
daripada raayah."

Bab: Mengantar dan Menyambut Pasukan

Uy
cl -.e .

1t olJc
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(?(";1'l;;i lit .W.Yt t;"st

4244. Dari Sahl bin Mu'adz, dari ayahnya, dari Rasulullah SAW,

bahwasanya beliau bersabda, "Aht mengantarkan seorang mujahid fi
sabilillah lalu membantunya menaiki kendaraanya di pagi atau sore

hari, lebih aku sukai daripada dunia dan seisinya." (HR. Ahmad dan

Ibnu Majah)

e? ,'!'; ,', iffi I' J';:, ?f e i,Sv i-i" / 7.ilt f
J?r.,,,1-1!t 'n'-L:-*:i(.lr 'Jv .r$jt "^5 ,*'^:'gli utlr
-J-?- 

(* -rJ."e,

G ru'q rr2..I.l'^*4 U u'-it ;!rr"f1',t'r:r) .>b
4245. Dari As-SarO ur7 yiia, io *"ruiurkon, "Ketika Rasulullah
SAI{ tiba dari perang Tabuk, orang-orang keluar untuk menyambut

beliau dari Tsaniyyatul Wada'." As-Saib mengatakan, "Aku pun turut
keluar bersama orang-orang, saat itu alru masih anak-anak." (HR.
Abu Daud dan At-Tirmidzi, dan ia menshahihkannya. Al Buk*rari juga

meriwayatkan hadits serupa)

';,*'-lt y a& )t,s';:, e;-;,so {* it*'Jt,* €i ';rlt,iuj 
.ar ft,* rryt :lC ; ;&i')

4246. Dari lbnu Abbas, ia menuiurkon, "Rasulullah SAW berjalan
bersama mereka (para tentara) hingga Baqi' Al Gharqad, kemudian

beliau mengarahkan merekn, lalu beliau bersabda, 'Berangkntlah

kalian atas nama Allah.' Dan beliau mendoakan, 'Ya Allah, tolonglah
mereka.' Yalcni orang-orang yang beliau kirim kepada Ka'b bin Al
Asyraf, " (HR.Ahmad)

Pensyaralr Rahimahullah Ta'ala mengatakan: At-Tasy-yii'
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adalah keluar bersama musafir untuk melepasnya. Hadits ini
mengandung anjuran untuk mengantar pasukan dan membantunya
(dalam keberangkatan). Hadits lainnya menunjukkan disyariatkannya
menyambut tentara hingga keluar dari wilayah negeri, karena hal itu
mengandung keberkahan.

Bab: Bolehnya Menyertakan Kaum Wanita untuk Menangani
Tentara yang Sakit dan yang Terluka serta Mernberikan Bantuan

,i'-* t,#,# l' )"rt'ro& ,LlG.? *dltf
<ts rdr, i;i ;tr:r> ylt ;\ ; -ot() ;I;;:t',7r t *:-u,

4247. Dari Ar-Rubayyi' binti Mu'awwidz, ia menuturkan, "Kami turut
berperang bersama Rasulullah SAW. Kami memberi minum kepada
orang-orang (para tentara), melayani (keperluan) mereka, serta
membawakan orang-orang yang gtgtr dan terluka ke Madinah."
(Diriwayatkan oleh Ahmad dan Al Bukhari)

,-b'ili, ,;;at 6,{>?1 4fu, i *:t, .d9: e;*Ll
(fi ;$"#i:*i it7,1

,?0;'CrW dot J'P, eL'ri,Uu {u\i#?iV

3- qa 1;) #?Lr';F_w )*r s-, ors

4248. Dari Ummu 'Athiyyah Al Anshariyryah, ia menuturlan, "Aku
turut berperang bersama Rasulullah SAW sebanyak Wuh
peperangan. Aku berjaga di tenta-tenda mereka, membuatl<an

malranan untuk mereka, mengobati merekn yang terluka dan
mengurusi merekn yang sakit." (Diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim
dan Ibnu Majah)

'o+'tst

,Ju ,it ,f
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4249. Dari Anas, ia menuturlan, "Rasulullah sAW pernah berperang

bersama [Jmmu Sulaim dan sejumlah wanita dari golongan Anshar.

Mereka memberikan air minum dan mengobati orang-orang yang

terluka." (Diriwayatkan oleh Muslim dan At-Tirmidzi, dan ia
menshahihkannya)

. .1 C ,

t-ti ,S-;it S;i iGJr aj ,&r J';, ri ,Uu ,ft ,*y *
,trrf.iJrt'r'*Jli'ur;> J'rT r:Vt [;i',f ,ioti^t;-i

4250. Dari Aisyah, ia berkata, "rot o, Rasutullai, l<ami kau*
wanita) memandang bahwa iihad adalah amal yang paling utama.

Apa boleh kami berjihad?" Beliau menjawab, "Namun jihad yang

paling utama adalah haji yang mabrur." (HR. Ahmad dan Al
Bukhari)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Ucapan perawi

(mengobati mereka yang terluka) menunjukkan bahwa wanita boleh

mengobati laki-laki yang bukan mahrom dalam kondisi terpaksa.

Bab: waktu-waktu yang Dianjurkan untuk Berangkat ke Medan

Perang dan Melakukan PePerangan

.'!'i iir'€";at ;;'et" W'"1t oi i,.ilt7 i f ,r
@1";$ .'+Att; cHLi; os')

4251. Dari Ka'b bin Malik: "Boh*orolyo lfaUii'qw b"'on[kot podo

hari Kamis ketika perang Tabuk. Beliau memang menyukai bepergian

pada hari Kamis." (Muttafaq'Alaih)

,rl2:\i
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4252. Dari Shakhr Al Ghamidi, ia berlmta, "Rasulullah SAW berdoa,
'Ya Allah, berkahilah umatlru pada kesegeraan mereka (berangkat
pagi-pagi)."' Adalah beliau, apabila memberangkatkan brigade atau
pasukan, beliau memberangkatkan mereka di awal hari. Shakhr
adalah seorang pedagang, ia biasa memberangkatkan kafilahnya di
awal hari, sehingga ia menjadi kaya dan banyak harta. (HR. Imam
yang lima kecuali An-Nasa'i)

(1r,L2:J 
ts u'-j1 ;jt; it,

4253. Dari An-Nu'man bin Muqarrin: Bahwasania Nabi SAW,
apabila beliau tidak memulai peperangan di awal hari, maka beliau
menangguhkannya hingga tergelincirnya matahari dan angin
berhembus, maka turunlah pertolongan. (HR. Ahmad, Abu Daud dan
At-Tirmidzi, dan ia menshahihkannya)

.Lrjb:r'#L rt rrlti * ;- *it. : Jb ) is ralti
4254. Diriwayatkan juga oleh Al Bukhari, ia menyebutkan: Beliau
menunggu hingga berhembusnya angin dan tibanya wahu shalat.

,'l.si A'&if-'oi;_ffi,br J':-,, otr ,,Sv G:i"ori jt ;
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4255. Dari lbnu Abi Aufa, ia menuturkan, "Adalah Rasulullah sAW,

beliau menyukai menyongsong musuhnya ketil<a tergelincirnya

matahari. " (HR.AhmaQ

PensyarahRahimahullahTa,alamengatakan:Ucapanperawi
(BeliaumemangmenyukaibepergianpadahariKamis),disebutkan
di dalam Al Fatfu:Kendati beliau menyukai bepergian dilakukan pada

hari Kamis, nuunun tidak melazimkannya. Telatr diriwyatkan secara

pasti, bahwa beliau berangkat untuk melaksanakan haji wada' pada

hari Sabtu. Pensyaratr mengatakan: Hadits shakhr menunjukkan

anjuran untuk berpagi-pagi tanpa terikat dengan hari tertentu, baik itu

bepergian untuk iifraA, melaksanakan haji, berdagang maupun pergi

ori.rk rn"r,gerjakan suatu pekerjaan, walau tidak dengan safar'

Bab:Merao,u",rll;ll;Tiljj?rj;l"T:[f nrsvarat,serta

J;2sr;ci:,rrr: 9 -;o ,)n r';- db iJo o"f:'di'*
(*i ri:r; .,t ;t ilw ,W tor J'r-,

4256. Dari Abu Ayyb, ia menuturkan, "Kami membuat barisan

ketrkaperangBadar,laluadaseseorangdiantaraknmiyang
menonjol ke depan dari barisan, mapa Rasulullah sAW melirik, lalu

b erkat a,' B ers amalat, bers amaku' "' (HR' Ahmad)

1--::{'rl;:'1.'*-ok W ar'J':''rlt t"$*:k *
(Gi it1'r1 .o..'r,s \t)'d.i

4257. Dari Ammar bin Yasir: Bahwasanya Nabi sAW m"nganiurl'an

orang untuk berperang di bawah kamando l<aumnya' (HR' Ahmad)

w
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,!rt:t'& t:1.:Jiffi r4,'*,'*J:b;j i 7:ii, *
<isu], r ;it.,fi''Li irjrl .;t rlfuI-y p.- r.j.*

4258. Dari Al Muhallab bin Abu shafrah, dari orang yang mendengar
Nabi SAW, beliau bersabda, "Apabila m*suh menyergapmu di wahu
malam, maka katakanlah, "Haamiim laa ytnshanntn (Haamiim,
merelra tidak ditolong). " (HR. Ahmad, Abu Daud dan At-Tirmidzi)

\:4t o:il-'&t,& ar Jt-, $ Jti lG .;;G ,y. ,r1'Jrt t' ,..'r r.- ' '
(:r:li itry .;:rfi_y {,.- ,!rr*"oti a*

4259. Dari Al Bara' bin Azib, ia mengatakan, ,,Rasuiullan 
SeW

berknta kepada kami, 'Besok kalian akan menghadapi musuh. Kode
kalian adalah: Haamiim laa ymsharuun (Haamiim, mereka tidak
ditolong). "' (HR. Ahmad)

ot3 ,W ar Jir;t f ,rj e€ib:su yf'\i i uV
(jr> ,ij':,..3li irlr1 .',- ,i ,:.-i :t1,1r1,.:,

4260. Dari Salamah bin Al Alwa', ia mengatalmn, 'Ko*i t"*nrnf
bersama Abu Bakar pada masa Rasulullah sAW, dan kode kami
adalah: amit, amit (matilah, matilah)." (IIR Ahmad dan Abu Daud)

ffi l' );r L,a->i ;:k ,JG;;G i ; V ,;;jt ;
6:r$ $'db .)Y, y -'rrt r;:,*

4261. Dari Al Hasan, dari Qais bin Wadah, ia mengatakan, ,,para

sahabat Nabi sAW tidak menyukoi suara (kegaduhan) ketika
berperang. " (I{R. Abu Daud)

(1; ,{ |rrar) .u., ,p WU, * ,+j'* ,e;.1..riV
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4262. Dari Abu Burdatr, dari ayahnya, dari Nabi SAW, seperti itu.

(HR. Abu Daud)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Ucapan perawi

(Haamiim laa yunsharaun (Haamiim, mereka tidak ditolong)), ini
merupakan ucapan yang mengandung keoptimisan dengan tidak

tertolongnya lawan di samping tercapainya maksud kode, yaitu

sebagai kode dalam perang.

Ucapan perawi (amit, amit (matilah, matilah)), perintah untuk

mati. Ini mengandung keoptimisan dengan kematian lawan'

ucapan perawi (tidak menyukai suara (kegaduhan) ketika

berperang) menunjukkan batrwa mengeraskan suara' banyak berkata-

kata dan teriak ketika berperang adalah makruh. Mungkin makruhnya

hal ini karena mengeraskan suara (kegaduhan) pada saat itu terasa

sebagai ketakutan dan kegagalan. Berbeda dengan diam, karena hal ini

menunjukkan kemantapan dan keberanian.

Bab: Aniuran Bangga Dalam Perang

,hr '..-J v a:;r ,1L\:JG W it J"yt'oi ,y I /rG f
.\t1iqi,iu' Li 6 tlir4ot:-\'46q't
's;',i; i:;:t i?, ,-,,*-11r e'C)i,;ru lr' '*i 'u1t i;ar $\

JJISIi:,+uiu' ? ',?)i#t (1:t .arlSt ?'€.i;u?nt
J+u\t4'4t;#g,ul;L)t *t+tt l1t* *

(;;Jrr;:7;"i1-,ill 
"b 

'4A Pt e,h')t
4263. Dari Jabir bin 'Atih bahwasanya Rasulullah sAW bersabda,

"sesungguhnya di antara ftecemburuan itu ada yang disuftai Allah

dan ada juga yang dibenci Allah. Dan sesungguhnya di antara

lrebanggaan itu ada yang disul<ai Allah dan ada juga yang dibenci
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Allah. Adapun kecemburuan yang disukai Allah adalah kecemburuan
dalam hal yang diragukan, dan kecemburan yang dibenci Allah
adalah kecemburuan dalam hal selain yang diragukan. sedangkan
kebangaan yang disukai Allah adalah bangganya seseorang terhadap
dirinya ketikn berperang, dan bangganya ketika bershadaqah, dan
kebanggaan yang dibenci Allah adalah bangganya seseorang dalam
kezhaliman dan bertindak sewenang-wenang." (HR. Ahmad, Abu
Daud dan An-Nasa'i)

Pensyarah Rahimahulloh ra'ala mengatakan: Sabda beliau
(kecemburuan dalam hal yang diragukm), misalnya seseorang
merasa cemburu kepada para mahromnya bila terlihat melakukan
perbuatan yang haram. Adapun kecemburuan selain dalam hal yang
tidak diragukan, misalnya seseorang merasa cemburu ibunya dinikahi
oleh suaminya, demikian juga para matrom lainnya, maka hal ini
termasuk kecemburuan yang dibenci Allah ra'ala, karena apa yang
telah dihalalkan oleh Allah, maka kewajiban kita adalah menerima
dengan kerelaan, bila tidak rela, maka hal ini bisa menimbulkan sikap
jahiliyah terhadap apa yang telah disyariatkan Allah kepada kita.

Bab: Menahan Diri Dari Menyerang Seseorang yang
Menunjukkan Simbol Islam

"oL: ;e;; &'1- t t:j ty ti1ffi i' Jh ;:6 :Jv ;f *
'.:;ilb.dtt'rx.'rCf i(;i'y I o*;e;f i;i,*

<tsrAti
4264. Dari Anas, ia mengataknn, "Adalah Rasuluilah SAW, apabila
beliau memerangi suatu kaum, beliau tidakmenyerang hingga datang
pagi, bila beliau mendengar adzan mala beliau menahan diri, dan
bila beliau tidak mendengar adzan maka beliau melancarkan
serangan setelah datang pagi. " (I{R. Ahmad dan Al Bukhari)
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'rs:_,-'-i,i'Fr'rAii6r1 .rrlt q;;:ffi 1i,r J';:,

(it*i
4265. Dalam riwayat lainnya disebutkan: "Beliau menyerang setelah

terbit fajar, dan beliau mendengar-dengarkan adzan, bila beliau

mendengar adzan mala beliau menahan diri, bila tidak maka beliau

menyerang. Lalu ketitra beliau mendengar seseorang mengucapknn,
,Allaahu Alrbar. Allaahu Akbar.' Maka Rasulullah sAW bersabda,

'Berada pada fitrah.' (yalod Islam) Kemudian orong itu
mengucapkan, 'Alu bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang haq

selain Altah.' Maka beliau bersabda, 'Engkau keluar dari api

neralra-' (yaloi bertauhi"d)-" (HR. Ahmad, Muslim dan At-Tirmidzi'
dan ia menshahihkannya)

'#-'L riy.,S'ra,- t--itr-e.;. tiyffi U, t:k :Ju';;t l? ,f
(G6,lt i:;ir lrrl .rLir&>u,t-,-v'*"rf al^N

4266. Dari Isham Al Muzani, ia mengatakan, "Adalah Nabi SAW

apabila beliau mengirim pasulcan, beliau berpesan, 'Jika kalian

melihat masjid atau mendengar adzan, malu janganlah ftnlian

membunuh seseorang" - (I{R' Imam yanglimakecuali An-Nasa'i)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala me,ngatakan: Ucapan perawi

(bib beliau mendengar udzan maka beliau menahan diri, bila tidak

maht beliau menyerang) menunjukkan bolehnya memerangi or:mg

yang telatr didalxil/ahi tanpa peringatan. Iuga menunjukkan bolehnya

menentukan berdasartan petunjuk, karena Nabi SAW menatran

serangan hanya l@ena beliau me,lrdengar adzan. Hal ini
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mengindikasikan langkah hati-hati dalam perkara darah, sebab tetap
ada kemungkinan bahwa hal itu bukan hakikat yang sebenarnya pada
mereka.

Sabda beliau (Engkau keluu dari api neraka), ini termasuk
dalil yang memastikan bahwa orang yang mengucapkan 'Laa iraaha
illallaah' akan masuk surga. Ini dalil mutlak yang terikat dengan tidak
adanya penghalang. Demikian kesimpulan dari dalil-dalil yang ada.

Bab: Menyerang Kaum Kalir Pada Malam Hari Dan Melempari
Mereka Dengan Pelontar Batu Walaupun Menimbulkan

Korbannya Kaum Wanita dan Anak-Anak Mereka

,- /:il' tsi '* "p_- 
ffi 1' J;r'oi,db / *t r

it:i .t g :Ja .4.1;;: e.u.i $4 o'r#.'f F
'" .. a. a 

' 
o

4267. Dari Ash-Sha'b bin Jatstsamah: Bahwasa:f*:"::;?;
ditanya tentang penghuni rumah dari kalangan kaum musyrikin yang
diserang pada malam hari, lalu menimpa kaum wanita dan anak-anak
mereka. Beliau bersabda, "Mereka itu termasuk mereka. " (HR.
jama'ah kecuali An-Nasa'i)

e i ,',5;,1t SG, :;ir, itlt;,
.or*1,

4268. Abu Daud menambalrkan: "Az-Zuhri mengatakan, 'Kemudian
Rasulullah SAW melarang membunuh laum wanita dan anak-anak. "'

ili otrj ,itut f ;: e olr 6 :Jv Lf'\i /'*'*
(Gi itj; .ffi ht ;-, t!;

At J'yt
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4269. Dari Salamah bin Al Alcwa', ia mengatakan, "Kami menyerang

sulat Hawazin pada malam hari bersama Abu Bakar Ash-Shiddiq, ia

ditunjukuntukmemimpin kami oleh Rosulullah SAW." (HR. Ahmad)

.f.&t )ii j',#.5r'.i'eUt'ui,*i l;; *
eL'-; {kA:}t ^*}iy

4270. Dari Tsaur bin Yazid, bahwasanya Nabi SAW memasang alat

pelontar batu (untuk) menyerang orang'orang Thorf- (Dikeluarkan

oleh At-Tirmidzi secara mursal seperti itu)

Bab: Tidak Membunuh Kaum Wanita, Anak-Anako Para Rahib
dan Orang yang Sudah Tua Renta

lt )";, qv ,r* e'il}*ifyr o.o': i,Sv #r';" it *
yf Lsjt;til).otfus\ofrr,f *& ir J?t A3,W

(G#,'
427t. Dari Ibnu Umar RA, "seorang wanita ditemukan terbunuh

dalam salah satu peperangan Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW

melarang membunuh kaum wnaita dan anak-anak." (HR. Jama'atr

kecuali An-Nasa'i)

,-y', ,a,? ijt'€W :t $t € t"'^fi ,g!)r / ,c, *
:i--t JL W |rr J't*r rt bi$L{rfi ,$.)t'; !9 

^r:r})
,+ ;4 o'ri,.;r,ey.o;*lt:*:l ,-;l'i;)Ju.Gi L y&
,Ji, G;,W r;:;:v,,Lt, & W ir J"i, g p
,t:r)G|y;t ,eyfu.lb $P.:y Us 11 :Jui & i' J';:,
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('r$ r{r'.";i it1r1 .G* yi t:r! rrk t,{'&
4272. Dari Rabah bin Ar-Rabi': Bahwasanya ia berangkat bersama
Rasulullah SAW dalam suatu peperangan yang diikutinya, yang mana
pasukan itu diawali oleh (pasukan yang dipimpin oleh) Khalid bin
llralid. Kemudian Rabah dan para sahabat Rasulullah sAW melewati

jasad seorang wanita yang terbunuh oleh pasulcan pembukn (pasukan
Khalid), maka mereka pun berhenti untuk melihatnya, mereka merasa
heran melihat kondisinya, hingga mereka tersusul oleh Rasulullah
SAW yang sedang menunggangi kendaraannya, maka mereka pun
membubarkan din dari mengeremuni jasad wanita itu, lalu
Rasulullah SAW berdiri di dekat jasad tersebut, lalu beliau berkata,
"Semestinya ini tidak dibunuh." Lalu beliau berkata kepada salah
seorang merekn, "Susullah Khalid, lalu l<atakan kepadanya,
'Janganlah kalian membunuh kaum wanita dan anal-anak serta para
tawanan. "'(HR.Ahmad dan AbuDaud)

+ oltirl' r-r, t#t,;rG& kr Jyrli,-it *
,tt t1 ,ii.;rt)lryy.t;,*tit*, 

'iirr 
) lt );,

l1t .;'.;.I,'.41r' Li u:+?, f;*ii ;;,?6 f;,b:)

13jt; ,,i
4273. Dari Anas, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda,
"Berangkatlah dengan membaca basmalah, memohon pertolongan
Allah dan menetapi agama Rasulullah. Janganlah lcalian membunuh
orang yang sudah renta, anak-anak yang masih kecil, dan kaum
wanita, dan janganlah kalian mencari harta rampasan perang
(sebelum dibagikan), dan lampulkanlah harta rampasan perang
lwlian. Lalatlanlah perbuatan yang mendatangkan kemaslahatan dan
berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah meryrukni orang-orang yang
berbuat kebaikan. " (HR. Abu Daud)
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4274. Dari lbnu Abbas, ia mengatakan, "Adalah Rasulullah sAW,

apabila beliau mengirim pasukannya, beliau berpesan, 'Berangkatlah

i"ngon menyebut nama Altah. Kalian berperang di ialan Allah untuk

orang-orang yang lcufur kepada Atlah. Jangan kalian berkhianat

(mengingkari perianjian), janganlah ianganlah knlian mencuri harta

rampasan perang (sebelum dibagikan), janganlah merusak jasad, dan

janganlah kalian membunuh anak-anak dan jangan pula membunuh

para penghuni tempat-tempat ibadah- " (HR' Ahmad)

di,4e.r:;?W d'Li,f *,!yif i'*
(:r;;iigrl l#g,,3r F *,*,tb..a;At

4275. Dari lbnu Ka',b bin Malik, dari pamannya: "Bahwasanya Nabi

SAW -ketika 
beliau mengutus pasukan untuk membunuh lbnu Abi Al

Haqiq di Khaibar- melarang membunuh ftaum wanita dan anak-

anak." (HR. Ahmad)

(Gi irjry r f Ft !r')l'€ )t*
4276. Dari Al Aswad bin Sari', ia be't'an, "Rasulullah SAW

bersabda, 'Janganlah kalian membunuh anak-anak dalam perang.'

Para sahabat bertanya, 'Wahai Rasulullah, bukankah merekn itu

anak-anak kaum musyrikin?' Beliau menjawab, 'Bukankah yang

terbaik di antara ftnlian adalah anak-anak kaum musyrikin? "' (HR.

Ahmad)
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Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Sabda beliau
(jangan pula membunuh para penghuni tempat-tempat ibadoh)
menunjukkan tidak boleh membunuh orang yang mengkhususkan diri
untuk beribadah, seperti para rahib, karena ia terrnasuk orang yang
tidak berusaha mencelakai kaum muslimin. Dikiaskan pada ini setiap
orang yang berdiam diri atau buta atau serupanya yang tidak dapat
diharapkan bantuannya dan tidak pula dapat mencelakai.

Bab: Tidak Merusak Jasad, Membakar Musuh, Menebang
Pepohonan dan Menghancurkan Bangunan Kecuali Diperlukan

dan Demi Kemaslahatan

f|L", :Jt- ,ir'€ W at J'y,-, tk :Jv Jt% i orri* o*/r.,
z19

,L)rJi \r ,f& vj ,lr, ;; f*.* ,yt ,b'€, :, *,' ' 

(f('';ri i;i"^t;i t :t:rk 1;
4277. Dari Shafwan bin Assal, ia menuturkan, "Rasulullah SAW
mengirim kami dalam suatu brigade, lalu beliau berpesan,
'Beranglratlah kalian dengan menyebut nama Allah fi sabilillah,

perangilah orang-orang yang htfur terhadap Altah, janganlah kalian
merusak jasad, janganlah berkhianat (terhadap perjanjian damai)
dan janganlah membunuh anak-anak."' (HR. Ahmad dan Ibnu
Majah)

ex ;*i t:t:Ja ,f.AW it J?r6.:Ju r;; ,;j *
"J\:E\i;it t"i q iC'; .)61..rii;G -,Ft fui
tp ,ii,r oyWr'*t;i-v ,Or 

'o;, ,exi ex r;; oi'€;i *
Uu'-j,r;\t;'--fi-, Urlt, J;;i lt) .d:;f;v b:;i;i

tz 6 . .
(4>cj",-eJ
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4278. Dari Abu Hurairah, ia menuturknn, "Rasulullah SAW mengirim

lrami dalam suatu pasuftan, lalu beliau berpesan, 'Jika kalian

menemukan fulan dan fulan -dua orang laki-laki- maka baknrlah

mereka dengan api.' Kemudian ketikn kami hendak berangkat beliau

berkata, 'Tadi aleu memerintahl<an kalian untuk membaknr fulan dan

fulan. Namun sesungguhnya tidak boleh mengadzab dengan api

kecuali Allah, iika bila l<nlian menemukan merekn makn bunuhlah

mereka.,,, (HR. Ahmad, Al Bukhari, Abu Daud dan At-Tirmidzi, dan

ia menshatrihkannya)

.tr i.Jr J\A3:; 4;.,# 6,-3Lst K.6 oi l7.7 i *" *

.Lt;r\i *.V i' ?1 os3 ,o$i Uj i 4i't;F e,e
ri ,Jf t4't'r* o'rii:;t,;* | :;L.'0>';'it i,:it-

l\try'lr'ar: o:,1- l) ,f rG'";.;; \j ,t* fv:'",iU-

Uy'4,;, '*; Yj ,Jr:t \ ,fi} ri >a'Of r't ,yul.
P;t,L

Dari Yahya bin sa'id: Bahwa Abu Baknr Ash-shiddiq RA mengirim

suatu pasukan ke Syam. Lalu ia keluar bersama Yazid bin Sttfian, saat

itu Yazid adalah komandan salah satu brigade di antara keempat

brigade, lalu Abu Baftar berkata, "Alat berpesan kepadamu dengan

sepuluh hal: Janganlah kalian membunuh wanita, anak-anak dan

oiong yong sudah tua. Janganlah menebah pepohonan yang berbuah,

janganlah menghananrkan bangunan, ianganlah membunuh knmbing
-maupun 

unta kecuali untuk dimakan, janganlah menghancurknn

sarang tawon dan jangan membakarnya, janganlah mencuri harta

rampasan (sebelum dibagikan) dan ianganlah bersikap pengecut."

(Diriwayatkan oleh Malik di dalam Al Muwaththa')

q q',#.; vf ,6 it J'yr'J.io,i6 l' * i /f *
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;Ji t5,:as* ?H" ffi dt ;y ;v ri (t,5- ;i q bi
4k ,&; "L; r1',:6;i; |ru;.s-tt; ciur 
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gV',fi> 'of-*

4279. Dari Jarir bin Abdutlah, ia menuturkan, i'Rasulullah'rn*

berkata kepadaku, 'Maukah engkau menentramkanku dari perkara
Dzul Khalashah?' Maka aku pun berangkat bersama seratus lima
puluh tentara berkuda dari Ahmas, mereka adalah para pemilik kuda.
Dzul Khalasah adalah sebuah rumah di Yaman milik Khats'am dan
Bajilah, di dalamnya terdapat sejumlah berhala yang disembah yang
dinamai Ka'bah Yaman." Maka Jarir mendatanginya lalu
membaknrnya dengan api dan menghancurkannya. setelah itu Jarir
mengutus seseorang dari Ahmad yang dijuluki Abu Arthah untuk
menemui Nabi sAW dan menyampaikan berita gembira itu. Ketika ia
menemui beliau, ia berkata, "Waltai Rasulullah. Demi Dzat yang
telah mengutusmu dengan kebenaran. Aku tidak datang kecuali
setelah meninggalkannya dalam keadaan seperti unta yang dipenuhi
koreng." Maka Nabi SAW memohonknn keberkahan kepada pasukan
berkucla Ahmas dan orang-orangnya, sebanyak lima kali. (Muttafaq
'Alaih)

.1

Mukhtashar Nailul Authar - 267



:\- rlyof 
"r'{*.G 

a'ik;'ri g,r'# cP ,a; u;
liar ";i'?'';'1, 

,^)L b$ (l'
4280. Dari lbnu (Jmar M: Bahwasanya Nabi SAW menebang pohon

milik Bani Nadhir dan membakarnya. Mengenai hal ini Hassan (bin

Tsabit) menguntai bait sya'ir: Dan menjadi ringan bagi para pejalan

(pejuang) Bani Lu'ay. (Karena) kobaran api besar yang melalap

habis BuwairahlT. Berkenaan dengan hal ini, turunlah ayat, "Apa

saja yang kami tebang dari pohon lcurma (milik orang-oranq kafir)

atau yang kamu biarknn (tumbuh) berdiri di atas pokol*tya, maka

(semua itu) adalah dengan izin Allah." (Qt. Al Hasyr (59): 5)."
(Muttafaq 'Alaih, namu Ahmad tidak menyebutkan Sya'ir tersebut)

d)
c

,Ltp t*st ,Jd

,ri.f t4 irf- ^;; Jffi ;ur J";)"ue ,is $ ; a16i'*
,/

,.. t... .t.. oE. t.c i t,., c-4,. A!
.a.*Lr ;rl-2 :;b ,lJ J^>l ol1-l) . Of t'

6';,U tdt Jv, ;t\1i *j U Ay :'L\
4281. Dari tJsamah bfn Zaid, ia menuturkan, "Rasulullah SAW

mengutusku ke suatu perkampungan yang bernama Abna, beliau

berpesan, 'Datangilah pagi-pagi, lalu bakarlalr. "'(HR. Ahmad, Abu
Daud dan Ibnu Majah. Di dalam isnadnya terdapat Shalih bin Abu Al
Akhdhar, yang mana mengenainya Al Bukhari mengatakan, "Ia
lemah.")

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Hadits-hadits di

atas menunjukkan bolehnya membakar negeri musuh. Disebutkan di

dalam Al Fatfu: Jumhur berpendapat bolehnya membakar dan

menghancurkan negeri musuh. Sementara A1 Auza'i, Al-Laits dan

Abu Tsaur memakruhkannya. Mereka berdalih dengan wasiatnya Abu

Bakar. Ath-Thabari menjawab, bahwa larangan itu berlaku bila

dimaksudkan dengan sengaja, berbeda halnya bila dilakukan dalam

t7 Buwairah adalah nama pohon kurma milik Bani Nadhir.
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peperangan. Demikian pendapat mayoritas ahli ilmu.

Bab: Larangan Melarikan Diri Selama Jumlah Musuh Belum
Mencapai Dua Kali Lipat Kaum Muslimin, Kecuali Untuk

Bergabung dengan Pasukan Lain, Walaupun posisinya Jauh

4282. Dari Abu Hurairah, dari ttooi 
-sn*, 

uitiou bersabda,
"Jauhilah oleh kalian tujuh perbuatan yang aran membinasakan."
Para sahabat bertanya, "Apa saja itu wahai Rasuluilah?" Beliau
bersabda, "Memperselatukan Allah, melalatkan sihir, membunuh jiwa
yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan cara yang haq, memakan
riba, memakan harta anak yatim, lari sewaktu berjihad, dan menuduh
berzina kepada knum wanita yang senantiasa menjaga kehormatan
diri dan beriman lagi tidak terlintas di benak mereka untuk melala*an
perbuatan keji itu. " (Muttafaq 'Alaih)

o}4-b r\te'3;;:ll :c-)j rlt,Jur/gr, q*;t f
:d; i,,fyir"r:+Tt of lb;;.i<*it'+
it:rr) .fy ,1';yV 1 oi i.::*.;Ai (1<:; hr'G; ivi)

13'rt:' ,flr 
tqr$t

4283. Dari lbnu Abbas M, ia mengataknn, "Ketika turunnya ayat:
'Jika ada dua puluh orang yang sabar di antara kamu niscaya merekn
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dapat mengalahkan dua ratus orang mwtth,'r& diwajibknn atas

merekn agar tidak mundur bila dua puluh orang menghadapi dua

ratus orang, lalu turunlah ayat yang meringanknn: 'Seknrang Allah
telah meringankan kepadamu.'le Allah menetapknn agar tidak
mundur bila seratus arang menghadapi dua ratus orang. " (HR. Al
Bukhari dan Abu Daud)

o$t "ct-,,@ 1' {;rt;-t; 4!f e* i,Ss'; it*
,f')t 4 gr;'$i ,:€e; aS :rl"t .oo?'# *i J^1?

tui tb?'-) ,w'i-V a.y, Gt'; d;'"i v;Au t'i:
u*p|lJ 

^fiG.tii.i 
o*'r; 6 UK't:t; ,W it J'i-, &

'#i 
"rt 

! 'i6 .o'slrriylt F,ffi sirJ' a i,ru; C';t,6r.r1ir

(jtr'r!!r'";f 'dj:) .',.*Jjt':r'e. ei .o'rirsat

4284. Dari lbnu (Jmar, ia menuturkan, "Aht termasuk anggota suatu

brigade di antara brigade-brigade Rasulullah SAW, lalu orang-orang
melarikan diri, dan alat termasuk di antara mereka yang melarikan
diri. Kemudian kami berkata, 'Apa yang harus kita lalatkan. Kita ini
telah melarikan diri dari peperangan sehingga kita terancam dengan

kemurkaan?' Kemudian kami berknta, 'Bagaimana kalau kita masuk

Yaitu ayat *Hai Nabi, labarkanluh semangat para muhnin itu untuk berperang.
Jika ada dua puluh orang yang sabar di antarq kamu niscaya mereka dapat
mengalahkan dua ratus orang musuh. Daniika ads seratus orang (yang sabar)
di antaramu, maka mereka dapat mengalahkan seibu daripada orang-orang
kafir, disebabkan orang-orang kafir itu kaum yang tidak mengerti." (Qs. Al
Anfaal (8): 65).
Yaitu ayat: "sekarang Allah telah meringankan kepadamu dan Dia telah
mengetahui padamu bahwa adq kelemahan. Mala jika ada di ontaramu seratus
orang yang sabar, niscaya merelm dapat mengalahkan dua ratus orang; danjika
di antaramu ada seribu orang (yang sabar), niscaya mereka dapat mengalahkan
dua ribu orqng. Dsn Allah beserta orang-orangyang sabar." (Qs. Al Anfaal (8):
66).

27O 
-Mukhtashar 

Nailul Authar



Madinah, lalu tidur di sana.' selanjutkan kami berkata, ,sebailcnya

kita menghadapkan diri kepada Rasulullah sAW, mungkin taubat kita
alrnn diterima, jika tidak, maka kita pergi.' Mata kami pun
mendatangi beliau sebelum shalat Subuh, lalu beliau keluar kemudian
bertanya, 'siapa orang-orang itu?' Kami menjawab, 'Kami orang-
orang yang melarikan diri.' Beliau berkata, 'Bahkan kalian adalah
yang kembali kepada peperangan. Aku kelompok kalian dan kelompok
kaum muslimin"' Maka kami menghampiri beliau hingga kami
mencium tangan beliau. " (HR. Ahmad dan Abu Daud)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Disebutkan di
dalam Al Bafur: walaupun melarikan diri dari peperangan diharamkan,
namun pelakunya dihukumi fasik berdasarkan firman Allah ra,ala,
"maka sesungguhnya orang itu kembari membawa kemurknan dari
Allah." (Qs. A1 Anfaal (8): 16)20 dan sabda beliau tentang tujuh dosa
besar yang dikecualikan dengan firman Allah, ,,kecuali beioelok untuk
(siasat) perang." (Qs. Al Anfaal (g): 16), yaitu bila melihat bahwa
melakukan peperangan di tempat lainnya lebih maslahat dan lebih
bermanfaat, sehingga ia berpindah dan bergabung dengan yang lain,
"atant hendak menggabungkan diri dengan pasukan /aln" (es. Al
Anfaal (8): 16) walaupun lokasinya jauh. Juga berdasarkan sabda Nabi
sAw mengenai para peserta perang Mu'tah, "Alat kelompok setiap
muslim."

Bab: orang yang Tidak Mampu Melawan dan Melarikan Diri,
Boleh Menyerah dan Boleh rerus Melawan Hingga Terbunuh

, a|, . ,c. , o,

---,1 ; cl:u; I^4. .

, J',;:, ,*:. :JG *r;;;

Yaitu-ayat "Barangsiapa yang membelakangi merekq (mundur) di waktu itu,
kecuali berbelok untuk (siasat) perang atau hindak menggabungian diri dengan
pasukan lain, maka sesungguhnya orang itu kembali 

^iioo.i t 
"*urkaan 

dari
Allah, dan tempatnya ialah meraka Jahanam. Dan amat buruHah tempat
kembalinya. " (Qs. Al Anfaal (8): 16).

o 1o,
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Mukhtashar Nailul Authar - 2Tl



;i- ,'t4rrrritr Sy,,-r u'raa5 ,U:Gtri -ru ; *c *
,,F., eY qq;'# rr'-* .'oQ') Q,ftfi *aEJ')'o#';

* r:rj-) ,'i.r;*b'fs t'G'i1:, fu ,irit fj;nu ,rt, &

,jjjt J'11 ;a:,-l,ulr p.'St'J* ,i'y}ii |e4 rt:'ri rgui

,i")'):;; -Jr i-;- i;:t :\* €;..01 ,r{;>f l .nr;

,:o-;; a.tj *., fr;lb:v ,i'jia ,;!li }a;;-'Ji ;b';iA;
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4285. Dari Abu Hurairah M, ia menuturlcan, "Rasulullah SAW

mengirim sepuluh orang delegasi dan menunjuk'Ashim bin Tsabit Al
Anshari sebagai pemimpinnya. Lalu mereka berangkat, hingga ketika

sampai di Had'ah -yaitu suatu tempat di antara 'Utfan dan

Maklrah- mereka (kaum yang disertai oleh para sahabat) meminta

tolong lrepada Bani Lahyan. Lalu Dikirmlah sekitar dua ratus orang
yang kesemuanya ahli memanah, lalu mencari jeiak merekn (grna
menglwbisi delegasi tersebut). Ketika 'Ashim dan para sahabatnya

melihat merelra, segera lagi ke bukit fadfad, lalu para pengejar itu
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mengepung para sahabat itu di sana, lalu para pemanah itu berteriak,
"Turunlah dan menyerahkan, kami berjanji untuk tidak membunuh
seorang pun dari kalian." 'Ashim bin Tsabit, pemimpin delegasi itu,
berkata, 'Demi Allah, hari ini aku tidak akan turun karena jaminan
orang kafir. Ya Allah, beritahukanlah kepada Nabi-Mu tentang berita
kami.' Lalu para pemanah itu memanah para sahabat itu, sehingga
'Ashim pun terbunuh, ia termasuk tujuh orang yang terbunuh saat itu.
Kemudian tiga sisanya turun dengan jaminan tidak dibunuh, yaitu
Khubaib Al Anshari dan lbnu Datsinah serta seorang laki-laki
lainnya. sesampainya di deknt mereka, mereka melepaskan tali busur
mereka, lalu mengikat ketiga orang itu, Melihat hal itu, orang ketiga
dari mereka (delegasi) berkata, 'Ini pengkhianatan pertama! Demi
Allah aku tidak akan ikut kalian. sungguh, aku telah melihat teladan
yang baik pada mereka (yaloi orang-orang yang terbunuh).' Maka
mereka pun menyeretnya dan memaksanya agar ikut, namun karena
ia tetap menolak, makn mereka pun membunuhnya. Kemudian mereka
membawa Khubaib dan lbnu Datsinah, lalu menjual mereka di
Makkah setelah pe!.ang Badar 

-selanjutnya 
dikemukakan kisah

Khubaib, hingga:-2l Kemudian Altah mengabulkan doa 'Ashim bin

2t Mereka kemudian membawa Khubaib dan zaid lalu menjual keduanya di
Mekkah. Ternyata, mereka berdua dulu pernah membunuh para pemirrpin
mereka di perang Badr. Khubaib akrrirnya dikurung, kemudian mereka
bersepakat untuk mengeksekusinya. Mereka menyerefilya keluar dari Al Haram
hingga Tan'im. Tatkala mereka ingin menyalibnya, Khubaib berkata kepada
mereka, "Biarkan aku shalat dulu dua raka'at." Mereka membiarkannya shalat
dan tatkala usai memberi salarn, ia berucap, "Demi Allah! Andaikata kalian tidak
mengatakan bahwa aku ketakutan, niscaya akan aku tambah shalatku ini."
Kemudian dia berdoa, "Ya Allah, hitung semua bilangan mereka, bunuhlah
mereka semua dan jangan Engkau sisakan satu pun di antaia mereka." Kemudian
dia menguntai bait sya'ir:

Semua golongan telah berkumpul di sekitarku
memprovokasi kabilah mereka dan menghimpun segenap kekaatan

Mereka telah korbankan anak_anak dan para winita
Sedang aku, hanya mengorbankan anggota tubuh yang panjang

Kepada Allah aku mengadu atas keterasinganku setelah kena musibah
Dan (atas) apa yang dikumpulkan golongan itu untukku saat kematianku

Ll/ahai Pemilik 'Arasy, sabarkanlah aku terhadap apa yang diinginkan dariku
Telah mereka cincang dagingku dan kering-kerontaig ma:kananku
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Tsabit ketika hari ia terbunuh, Altah memberitahu Nabi-Nya sAW dan

para sahabatnya tentang berita mereka dan apa yang menimpa
-mereka." 

(Diringkas dari riwayat Ahmad, Al Bukhari dan Abu Daud)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Penulis

Rahimahullah Ta'ala berdalih dengan hadits ini dalam membolehkan

orang yang tidak mampu melawan dan tidak mampu melarikan diri

unfuk menyeratr.

Mereka pilihkan padaku antara kekufuran dan kemqtian

Kedua mstaku telah berderai tanpa wadah qir mata

Dan alu tidak peduli bila kala aku dibunuh, dalam kondisi Muslim

Di belahan mana saia kematianku bila hal itu karena Allah

DemikianituhanyauntukDzatllahidanjikaDiaberkehendak
Dia memberkati atas potongan-potongan yang tercincang

AbuSuffan(yangkalaitumasihkafir)berkatakepadanya,"Apakah
engkau suka kami memenggal leher Muhammad di sini dan engkau dapat berada

di-tengah keluargamu?" Ia menjawab, "Demi Allah, tidak akan pernah. Aku

bahkan tidak suka berada di tengah keluargaku sementara Muhammad yang

berada di terpatnya sekarang terusik oleh sebuah duri pun." Kemudian mereka

menyaliblya dan mewakilkan orang untuk menjaga mayatnya. Lalu datanglah
.Am bin umayyah Adh-Dhamri yang lantas berhasil membunuh penjaga itu

setelah menipunya pada malam hari dan membawa kabur mayat tersebut, untuk

kernudian menguburkannya. Orang yang bertugas mengeksekusi Khubaib

bernarna 'Uqban bin Al Harits yang dulu pada perang Badr ayahandanya, Harits

telah dibrmuh Khubaib.
Di dalam kttab shaf;ifudisebutkan bahwa Khubaiblah omng pertama yang

mensosialisasikan sunnahnya shalat dua raka'at ketika akan dieksekusi. Juga

disebutkan, bahwa dia pernah terlihat pada saat tertawan sedang makan setangkai

anggur, padahal, jangankan anggur, kurna pun tidak ada di Mekkah'

aa.prro nasib zaid bin Ad Datsinnah lain lagi. Dia dibeli oleh Shafivan

bin Urnayyah, lalu dibunuh olehnya sebagai balas dendam atas kematian

ayahnya.
Orang-orang Quraisy mengirim utusan agar membawa sedikit dari bagian

anggota badan 'ashim yang mereka kenali -sebab 'Ashim telah membunuh para

p"-t"* mereka pada perang Badr-, lalu Allah mengirim seperti bayangan

orang terperawatan kecil sehingga dia terlindungi dari incaran utusan mereka

tersef,ut dan rereka tidak manpu melalarkan aPa-apa terhadapnya. 'Ashim

pernah bersrryah kepada Allah agar dia tidak disentuh dan tidak menyentuh

,"o*g msyrik plm Tatkala hal ini sarrpai ke telinga 'tlmar, dia

*ogo-"ot".| "Allah senantiasa menjaga hamba-Nya yang beriman setelah

wafatnya sebagairmna menjaganya semasa hidupnya."
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Bab: Bohong Dalam Perang

aii 's 
ty ,:?li + #.;7:Ju W :t J';:rLi ,r.e p

,iu sir J';', n ffii L( '4t ,a;j); '; 'rU Su t'i';r, ?nr

rii ot,,lui ,Jilv :Jv :da ts :Jtt .jiT ,;.it;l; ,Js .f

4286. Dari Jabir bin AbdulLh, bahwasanya Rosututlah SAW berkata,
"Siapa yang dekat dengan Ka'b bin Al Asyraf Sesungguhnya ia telah
menyakiti Allah dan Rasul-Nya?" Muhammad bin Maslamah berkata,
"Apakah engknu mau agar alat membunuhnya wahai Rasulullah?"
Beliau menjawab, "Ya." Ia berkata .lagi, "Kalau begitu, izinkanlah
alil untuk aku laksanaknn." Beliau berkata, "Engknu telah
mend ap atkannya. " Kemudian Muhammad bin M as I amah mendatangi
Ka'b, lalu berkata, "Sesungguhnya orang ini -yalod Nabi SAW- telah
menyibukkan dan melelahkan kami, dan kini ia meminta shadaqah
pada kami." Ka'b berkata, "Begitu yah. Luar biasa." Ia berkata lagi,
"Kami telah mengilafiinya, lalu kami merencanakan untuk
meninggalknnnya hingga kami dapat melihat sampai dimana
perkaranya." Ia terus mengajaknya berbicara hingga mendapatkan
kesempatan, lalu ia pun membunuhnya. (Muttafaq'Alaih)

r is'd.:;;" W Ut'{JiP :Ud'az;,-; irit ?i *

"yi 
,u;lt G ;*)r, *a;t €.\\d6t J'A 9 =ftpjr'rfrr'p r'r;;i ittr> .W\ f;t ?y,,liqt,h"St

4287. Dari Ummu Kultsum binti Uqbah, ia mengatakan, "Aht belum
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pernah mendengar Nabi SAW memberiknn rukhshah untuk berbohong

dalam hal apa pun dalam perkataan manusia, kecuali dalam per1ng,

untuk mendamailcnn manusia, perkataan lakiJaki kepada istrinya

(untuk menyenangkannya) dan perkataan istri kepada suaminya

(untuk menyenangknnnya)." (Diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim dan

Abu Daud)

Pensyaratr Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Hadits di atas

sebagai dalil bolehnya berbohong dalam perang, demikian juga judul

yang dicantumkan oleh Al Bukhari menganai hadits ini, yaitu: Bab

Berbohong dalam peperangan. An-Nawawi mengatakan, "Konteksnya

menunjukkan bolehnya berbohong dalam tiga perkara, narnun berkata

jujur lebih utama." Al Hafizh mengatakan, "IJlama sepakat, bahwa

yang dimaksud bohongnya wanita (terhadap suaminya) dan laki-laki
(terhadap istrinya) adalatr mengenai hal yang tidak menggugurkan

suatu hak, baik hak suami maupun hak istri, dan tidak pula untuk

mengambil miliknya (baik milik suami ataupun milik istri)."

Bab: Duel

l':.,4- ;1 :a'rtr ,i'fi, i.t ^.,j 
-^;.t ; # ?:-6 :'Jt3'd'L'J;'J/-- aJ- 'v- -- --J J ' J W, v

A;t, v ,jui .?r?Grii ;:Jui ,.;G\i ni"A'i;sv
t C i}; r;-i:& lnt ,S'y,,ir,I .t a iirf Af,;&,6
,* jyliii ,& jti;;'*L.e,rtrit ;;* 6.'e ,:*
'i;,+a 4 y', tr'*tC 96*' i)0 ?,# G +'3

13:1r' ,i-, ";i 
it4 .i.i$ tl36 ,itii- ,4-)t * y

4288. Dari Ali M, ia menuturlan, "Utbah bin Rabi'ah beserta

analcnya dan saudaranya maiu, lalu ia berteriak, 'Siapa yang mau

berduel?' Lalu merelm disambut oleh beberapa pemuda dari
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golongan Anshar, ia bertanya, 'Siapa kalian?' Lalu mereka pun
memberitahunya, ia berkata lagi, 'Kami tidak rnemerlu*an kalian,
kami menginginkan putra-putra paman kami.' $ruloi sutcu Quraisy)
Maka Rasulullah SAW berlata, 'Berdirilah wahai Hamzah, berdirilah
wahai Ali, berdirilah wahai Ubaidah bin Al Harits.' Mata Hamzah
berhadapan dengan Utbah (dan berhasil membunuhnya), Alat
berhadapan dengan Syaibah (dan berhasil membunuhnya), sementara
duel pun terjadi antara Ubaidah dan Al Walid, yang mana masing-
masing berhasil melukai lawannya, kemudian kami menyerang
kepada Al Walid, lalu kami membunuhnya dan kami membopong
Ubaidah. " (Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud)

; *-.u,5\i(t,JG ^ft 
,,tG;j i *p1+ i *V

|,J;f e, 16';. ;iC .!qt?; !:*rrl.#'5, 6U
,)T.i'; fr)rt? ,;yt'e.ic <$:, e\:;*t $ci; g'5)
I jt :'4;r'; gt q; U'^?',t,o ;Ar U ;,r?, *i ;,p

(LrGi ;,rr> .#';
4289. Dari Qais bin 'Wad, dari Ali bin Abu ft*Ad, bahwasanya ia
mengatalran, "Alcu yang pertama kali berlutut di hadapan Dzat Yang
Maha Pengasih pada hari kiamat untuk bertengkar.- Qois bin 'Wad
mengatakan, "Mengenai mereka, turunlah ryat ini: 'Inilah dua
golongan (golongan mukin dan golongan kafir) yang bertengkar,
merelra saling bertengkar mengenai Rabb mereka.' (Qs.Al Hajj (22):
19). Merekn itulah yang berduel pada perang Badar, yaitu Ali,
Hamzah, Ubaidah bin Al Harits, Syaibah bin Rabi'ah, Utbah bin
Rabi'ah dan Al Walid bin Utbah. " @iriwayatkan oleh AI Bukhari)

:/.:.-;t;qrq elei:* di *:JGV'rl:!)r q.)

<ar$t itrr> .<'d:, ef;r*.t u:e; I'ii)
,,
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 zgo.Dalamriwayatlainnyadisebutkan:BahwaAlimengatakan,
"Mengenai lrami diturunknnnya ayat ini dan mengenai duel knmi

padr-perang Badar: 'Inilah dua golongan (golongan mulcrnin dan
-golongan 

l*fir) yang bertengkar, mereka saling bertengkar mengenai
-R.abb_ merela, (O' Al Hajj (22): 1g).,, (Diiwayatkan oleh Al

Bukhari)

jzz I t,o,
otst) '€>sd

4291. Dari salamah bin Al Akwa" ia menuturkan, "Ketika perang

Khaibar, pamanku berduel melawan Marhab seorang yahudi'"

(Diriwayatkan oleh Ahmad dalam kisah panjang. Diriwayatkan juga

maknanya oleh Muslim)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Hadits-hadits di

atas menunju}kan bolehnya berduel. Demikian pendapat Jumhur,

sementara Al Auza'i, Ats-Tsauri, Ahmad dan Ishaq mensyaratkan

harus dengan seizin imam'

Bab: Tetap Tinggal Di Medan Perang Selama Tiga Malam

Setelah MemPeroleh Kemenangan

ivt ,7'e e';b tiy.;k 
^fr 

:W 4t ,f ,iiL Ui f ,./i't
dbi$ .Jqtn ?'|t,

4292. Dari Anas, dari Abu Thalhah, dari Nabi sAW: Bahwasanya

apabila beliau memenangkan peretempuran malawan suatu kaum'

maka beliau menginap di sana selama tiga malam. (Muttafaq 'Alaih)

W7'riq:}l';"31.P'€j
4293. Dalam lafazh Ahmad dan At-Tirmidzi disebutkan dengan
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redaksi: "di tempat mereka meraih kemenangan."

.*'y;Lr?Gi ,):i ,yi 4 L'i 11 :''*Is.!ti: et
4294. Dalam riwayat Ahmad yang lainnya disebutkan: "setelah
selesai dari perang Badar, beliau tinggal di tempat pertempuron
selama tiga hari."

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Hadits di atas

menunjukkan disyariatkannya tetap tinggal di tempat pertempuran
golongan hak dengan golongan batil selama tiga malam. Al Mulhib
mengatakan, "Hikmah tinggal di sana adalah untuk mengistiratratkan
kendaraan dan para tentara." Ibnu Al Jauzi mengatakan, "Hal ini
untuk menampakkan pengaruh kemenangan, pelaksanaan kepufusan
dan menciutkan nyali musuh, sehingga dengan begitu seolah-oleh
mengatakan, 'Siapa yang masih memiliki kekuatan di antara kalian
(para musuh), silakan kembali ke sini."'

Bab: Empat Perlima Bagian Harta Rampasan Perang Adalah
untuk Para Peserta Perang, dan Bukan unfuk Rasulullah SAW

o'(i.Jt,1 i: dW yt,:';:r6..&:Jv'-^* / ,t' *'#ci}.EYt,io'i ,,4t*ni;, *i ;& 6
';:."Strt3t'' ,1 lb .fi)r\i7 nirr,piir 11 '* 1,

t 

,-n.'(,4
4295. Dari Amr bin 'Abasah, ia menuturkan, "Rasulullah SAW
mengimami lrami shalat ke arah seekor unta di antara barang-barang
rampasan perang (yaloi sebagai sutrah shalat). Setelah selesai
shalat, beliau meraih bulu dari arah samping unta itu, lalu beliau
berlrata, 'Tidak halal bagilu dari harta rampcman perang kalian
seperti ini keanali seperlimanya, dan yang seperlima itu pun
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dikembalikan kepada kalian"" (HR' Abu Daud dan An-Nasa'i dengan

maknanya)

i: iyeir'€)*.Jb W :t'J':,l''Li "-'ilt i "y,:
*!;''J1c yit q 4t JL.?\,';{- at 'rat'4.
|:€t,*rl q,)'; irr;tY q :y Lt, i:e'^ifrf

, !i;|L?(r' urar rr',1u ,54; \'sl'r ,^itrr ';5r 11

(:-J' €.'&i ilr> 
"-*itt 

u)
4296.DariWadahbinAsh-Shamit:BahwasanyaRasulullahSAW
mengimami mereka shalat dalam suatu peperangan mereka ke arah

seekor unta dari antara barang-barang harta rampasan perang (yalcni

sebagai sutrah shalat). setelih salam beliau menghampiri unta dari

harta ramposan perang itu, lalu meraih bulu dengan ujung-ujung

jarinya, lalu beliau bersabda, "sesungguhnya ini termasuk harta

ramp(Banknlian,dansesungguhnyatidakadahaklatpadanyakecuali
bagianhr yang bersama kalian, kecuali seperlimanya' dan yang

seperlimaituwndikembalilmnlrepadal<alian.Karenaitu,
lrembalilranlah jarum dan benang, dan yang lebih besar ataupun yang

tebih kecit dari in-"22 gIR. Ahmad di dalam Al Musnad)

W dtli:o:t'*-f.'e1L,r'ii'*.'f I )f *
U J,;'iv, .,ln 6';-,',)G i'yL i;7t :u f * i'
'/Ar,:uJ,Jl;tt,,*i e:tt- r'i; li':'e. ;Cr ti
'AtSr'r;lrt;'rfr, !*f l'r,1 .L;a$ h?sl ft!'G '# \'s!t

. rtral.ni bila ada yang mengambil sesuatu dari harta ralrpasan pemng sebelum

dibagikan, *ka t;*"filu"fun' Karena yang belum dibagikan itu belum

rrnjadi milikq'a.
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4297. Dari Amr bin Syu'aib, dari oyohnyo, dari kakelmya, mengenai
kisah sula.r Hawazin: Bahwasanya Nabi sAW menghampiri seekor
unta lalu mengambil bulu dari antara muatannya, lalu beliau
bersabda, "Wahai manusia, sesungguhnya tidak ada sedikit pun
milikku pada harta perolehan ini, dan tidak pura ini -seraya
mengangkatkan jarinya pada bulu itu- keanli seperlimanya, dan
yang seperlima itu dikembalikan kepada kalian. Matra (bila ada yang
mengambil sebelum dibagikan) kembalikanlah jarum dan benang."
(HR. Ahmad dan Abu Daud serta An-Nasa,i, namun ia tidak
menyebutkan redaksi: "dan kembalikanlah jarum dan benangi,)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Hadits-hadits di
atas menunjukkan bahwa imam tidak boleh mengambil dari harta
rampasan perang kecuali seperlimany4 sementara sisanya (yakni
empat perlimanya) dibagikan kepada para tentara. Dan yang seperlima
itu pun tidak semuanya dimiliki oleh imam, namun ia wajib
membagikannya kepada kaum muslimin sesuai dengan yang telah
dirincikan Allah di dalam kitab-Nya, "Ketahuilah, sesungguhnya apa
saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka
sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak
yatim, orang-orang miskin dan lbnus sabil." (es. Al Anfaal (8): al).

Bab: Barang yang Dibawa Musuh Dalam pertempuran Menjadi
Hak Orang yang Membunuhnya dan Tidak Dipotong

Seperlimanya

,r*it t5 ,;;: ?G ffi lnr ;y, { g; :Ju oft ,i;a'O..i y
>L; >v u "{;;t.-ra, Uij,,lv .:i_t*;ffir jg
j .,*.;lrr'^ii;6 ,gir'u'^*l ;L d',>):E-v'';-#J:,r;
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4298. Dari Abu Qatadah, bahwasanya ia m'enurutknn,'"Ko*i

berangkat bersama Rasulullah SAW pada perang Hunain' Ketikn

lrnmi berhadapan (dengan musuh), l<aum muslimin tercerai berai.

Lalu alru melihat seorang musyrik tengah mengincar dan mengejar

seorang muslim, maka alat segera menghampirinya dari belakang dan

menyaietnya dengan pedang pada pangl<al tengkulcnya' lalu ia

berialik ke arahlat, kemudian ia memegangla4 dan alnt merasa angin

kematian tengah meniemutnya, lalu ia pun mati' kemudian

melepaslcanpegangannyadarileu.Selanjutnyaalalberjumpadengan
(Jmar bin Khathtiab, lalu ia bertanya, 'Bagaimana orang-orang?'

Alat menjawab, 'Ketetapan Allah" Kemudian orang-orang pun

kembali. Lalu Rasulullah sAW duduk dan bersabda, 'Barangsiapa

membunuh musuh dan bisa membuhikan, maka baginya barang yang
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dibawa musuh itu.' Maka aku berdiri lalu berkata, 'Siapa yang
bersal<si untukht?' lalu aht duduk lagi. Kemudian Rasuluhah SAW
mengatakan itu lagi, maka alru pun berdiri lalu berkata, 'Siapa yang
bersaksi untukku?' lalu aht duduk lagi. Kemudian Rasulullah SAW
mengatakan hal itu untuk ketiga kalinya, maka alcu berdiri, lalu
Rasulullah SAW bertanya, 'Ada apa wahai Abu Qatadah?' Alat pun
menuturknn peristiwa yang telah alu alami kepada beliau. lalu
seorang laki-laki berknta, 'Ia benar wahai Rasulullah, dan ha.rta
orang yang terbunuh itu ada di tanganku. Mintakanlah kerelaannya
(wahai Rasulullah) dari haknya (untuklal.' Maka Abu Bakar berkata,
'Tidak. Demi Allah. Itu berarti, salah satu dari singa-singa'3 Alloh
telah membunuh singa musuh karena membela Allah dan Rasul-Nya,
tapi kemudian harta rampasannya diberikan kepadamu.' Rasulullah
SAW bersabda, 'Ia benar. Berikonlah itu kepadanya.' Lalu hurta itu
diberikan kepadaku. Kemudian aku menjual senjata-senjata itu,
selanjutnya hasil penjualannya alcu belikan kebun lcurma di komplek
Bani Salamah. Itulah harta pertama yang alu peroleh dalam fslam."
(Muttafaq 'Alaih)

,-i r:;ts .p; ,# i;jC ffi I' J;rLi ,!y i ,,;,',*
1;;f ',tj:i :&)rl'*i, ,y,*, u;* l;;'aiL'rf Jr" .*--

.t-. cE.
(:-21: yl-2

4299. Dari Anas bin Malik, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda
ketilra perang Hunain, "Barangsiapa membunuh seorang kafir, maka
baginya barang yang dibawanya." Saat itu Abu Thalhah membunuh
dua puluh orang kafir, maka ia pun mengambil barang-barang orang-
orang yang dibunuhnya. (HR. Ahmad dan Abu Daud)

;-AL';;t;t iv .'&,'i ,'^it- h, *rtl,ii ; ryAj

23 Asad (singa) adalah sebagai kiasan keberanian.
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4300. Dalam lafazh lainnya disebutkan, "Borongr,oOo *"io*o'
seseorang (seorang kafir) lalu berhasil membunuhnya, makn baginya

barang yang dibawanya." Lalu Abu Thalhah datang dengan

membawa barang bawaan dua puluh orang kafir yang dibunuhnya.

(HR. Ahmad)

W'o-\t oi';,-"l? 6i :-$)t i lP.'J$ fi i,!\; i :'* *
(V i1r> . J. ilvyy.*r, &

4301. Dari Auf bin Malik: Bahwasanya ia berkata kepada Khalid bin

Walid, "Apakah engftnu tahu bahwa Nabi SAW telah menetapkan

barang bawaan musuh (yang terbunuh) meniadi hak pembunuhnya?"

Ia menjawab, "Tenht." (HR.Muslim)

'rsiitjl :;lt;^U-|W 4thi,Ai lyi -'r,y
ltjt't'rfrt

4302. Dari Auf dan Khalid juga: "Bahwasanya Nabi SAlt tidak

mengambil seperlima dari barang bawaan musuh. " (HR. Ahmad dan

Abu Daud)

'rLi-:. Jji-JJrt,y)L:r'b u ,trt|p,iu.iI6 i.J'f *
ffi i, J';, ;; -*'r)| orrj- i),i iy ira ,:^L

:jti \'.fr,-'opli';:l'4;A t; :.rJt!J Ju; ,i?ii ,l:rr; U J'*
a. 1 " ' '

s,-31>J i*t ,o'1,"."n6-'?.{]1 iSir ,iu ..i,r J";:.,t:-'^f3lLt

':'J:rffi .tr ):;;'u u'tft c l!) L';,:i'fi ,iu ;
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|tj:i .# i:rrsi E l:16,i:.,:'?
4303. Dari Auf bin Malih ia menuturknn, "seorang lakiJaki dari
suku Himyar membunuh seorang laki-laki musuh, lalu ia hendak
mengambil barang yang dibawanya, namun Khstid bin Wrafid
melarangnya 

-saat itu Khalid sebagai komandannnye-, talu Auf bin
Malik mendatangi Rasulullah SAW kemudian menceritakan hal itu
kepada beliau, maka beliau berkata lnpado Khalid, ,Apa yang
menghalangimu untuk memberikan kepadanya barang yang dibawa
musuh yang dibunuhnya?' Khalid menjawab" 'Alat memandangnya
banyak, wahai Rasulullah.' Beliau berknta, 'Berikan itu kepadanya.'
Kemudian Khalid melewati Auf,, mata Auf pun menarik sorbannya,
lalu berkata, 'Apakah alat telah menyelesaikan an$an denganmu
melalui apa yang aku sebutkan lcepadamu dari Rasuluilah?' Hal itu
didengar oleh Rasululalh sAW, makn beliau pun marah, ralu beliau
berknta, 'Wahai Khalid, jangan engkau berikan kepadanya. Apalah
kalian meninggalkan para pemimpin yang httunjuk. sesungguhnya
perumpamaan kalian dan merela adalah seperti seorang laki-laki
yang ditugasi untuk menggembalakan unta atau trnmbing, lalu ia
menggembalakannya, kemudian menanti saat pemberian minum, lalu
menggiringnya ke telaga (kolam ai), lalu ia mendahuluinya dan
meminum yang bening dan meninggalkan yang kenth, dimana yang
beningnya untuk knlian (penggembala) sedanglan yang keruhnya
menjadi beban merekn (para pemimptn)."'(I{R Ahmad dan Muslim)

$ry,i; ir"y 
"€,irG i y e'A.; :JG :i)1, 4j

i Y; *oi,;':1t L;* tAi d4; r,ft,yf i'o :t
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(' '- ' ,, -'. n, , ' 

"(;'" 
"t-'-1 .'()Jl) ,lJ Jr>l ot;-;) .frr, u

4304. Dalam riwayat lainnya disebutkan: Aku keluar bersama Zaid

bin Haritsah dalam perang Mu'tah, aku disertai dengan seorang

mitra dari tentara bantuan yang berasal dari Yaman. Kami pun

berangkat, lalu kami beriumpa dengan pasuknn Romawi, di antara

mereka terdapat seorang taki-laki menunggang kuda merah dengan

pelana berlapis emas (disepuh emas) dan pedang yang juga berlapis
-emas 

pula, lalu orang Romawi itu dengan serius menyerang kaum

muslimin, lalu mitralu duduk menantinya di balik sebuah tebing,

lcemudian ketitu orang Romawi itu lewat, ia memotong tali kendalinya

sehingga orang Romawi itu terjatuh, lalu mitralu menghampirinya

don iimbunuhnya, kemudian ia mengambil ladanya dan pedangnya.

Setelah Altah 'Azza wa Jalla memberiftan kemenangan kepada kaum

muslimin, Khalid bin walid mengirim utusan kepadanya lalu

mengambil barang tersebut darinya. Auf mengatakan, "Lalu aht

menghampirinya, lalu aku kntakan, 'wahai Khalid, apakah engkau

srain taiu, bahwa Rasulullah SAW tetah menetapknn bahwa barang

bawaan musuh meniadi hak pembunuhnnya?' Khalid menjawab,
,Tentu. Tapi aht memandangnya banyak' Alat katakan lagi, 'Engkau
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harus mengembalikan itu kepadanya, atant alat akan melaporkannya
kepada Rasulullah SAW.' Namun Khalid menolak
mengembalikannya." Auf melanjutkan, "Ketika kami sedang
berkumpul bersama Rasulullah SAW, alu menceritakan kepada beliau
tentang tentara bantuan itu dan apa yang telah diperbuat oleh
Khalid. " Selanjutnya dikemukakan hadits yang semakna dengan yang
lalu. (HR. Ahmad dan Abu Daud)

lni merupakan alasan bagi yang berpendapat bahwa barang
bawaan musuh yang banyak urusannya diseratrkan kepada imam, dan
bahwa binatang tunggangan musuh yang terbunuh termasuk barang
bawaan.

'# r#,o:t*ffi l' )';,, e €r?,,5u 7?'\i i. *'*'"!**&,:;( 
"p *iy;ie \,ffi ar J1;rc #

'J,.-i 
'9Ft { u:4'i:-6ii c)2At *1'{'i *ik1;t

;J ,!'1i- e? st,.iu tlax3 ,.iLsr Cfry"^ib qt ,:H
*$v ,;;lt,;r*u ,;:)t:tt ,*ir,:&A n ,;*'6fi"ii ,:,k
,y6, ):, y e'i3;i'*;3::aL Sv .iv\r! e "V,
,'!7r:,'*i pu:k i,ft, ):ry* ,*u:k'"n
,;'b'-L Li';-t ,f\li C *: y, * ,'^Xtt ,J;ir\?-

, -t ,--' " a -

,L>r-,s t:1, * ;$f JAr.'4 i,r*,y';t it,
;t ,rju ty'St|F ; :Jtd ,'o; ,.,3r:,ffi sr J?r'G,t:i=-ti

eb'&) .ALi'^*- li :Ju .gf<ti
4305. Dari Salamah bin Al Ahua', ia menuturkan, "Kami memerangi
suku Hawazin bersama Rasulullah SAW. Ketikn kami sedang maknn
siang bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba seorang laki-laki datang

Mukhtashar Nailul Authar 
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dengan mengendarai unta merah, lalu ia mendudukkan untanya, lalu

ia iengambil seutas tali kulit, kemudian mengikat untanya, lalu ia

maju clan ikut makan bersama orang-orang' Ia memperhatikan

kelemahan dan sedikitnya tunggangan, sementara sebagian kami

berjalan kaki. Ia segera beranjak, lalu menghampiri untanya'

kemudian melepaskan ikntannya, lalu mendudukkanya kemudian

menungganginya lalu menyuruhnya bangkit, kemudian ia mengekang

untanya (menghentalorya supaya berjalan cepat). selaniutnya seorang

laki-laki mengihttinya dengan unta putih campur hitam'" Salamah

melanjutkan, "Alan pun beranjak cepat, sehingga aku hanya berada di

dekai unta putih hitam, lalu aku mempercepat lari hingga bisa

mengejar unta merah, kemudian aku memegang tali kendalinya, lalu

merundukkanya. Ketika unta itu merunduk di tanah, alat segera

meraih pedanght lalu aku hantamkan kepada laki-laki tesebut,

sehingga ia pun jatuh dan mati. Kemudian alat membawa unta itu

dengan menggiringnya, juga seniatanya, lalu aku meminta kepada

Rasulullah SAW agar memberikannya kepadalan, saat itu Rasulullah

sedang bersama banyak orang, lalu beliau bertanya, 'siapa yang

membunuh orang itu?' Mereftn menjawb, 'Ibnu Al Ala,va'.' Beliau pun

bersabda, 'Bagtnya semua barang orang tersebut."' (Muttafaq

'Alaih)

,)"rJ.;y-'J1st e4b(tE,ivfr,J'* i *')'* I
gr*Jr .:-!i',f ;$t'; 6 $r; ;,lt; )'4'* L|h:
,,
t- |lw ,t3.3i ,)";^i ,r^iL;bi'; * '; i* "'iitliv,t '. t-

tqi u.t U !|eG 6i ,i ,* i,lG s.Ji, C: ,:|J',F.'lr

't',&?r 4 1yj,* qlti.ffi I' J';r*-'^!t o';!r 
'Jv

,ilr-i-r *:'Ju .LW\i t';- j- i;t; q1? bF
-ac
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dL ",rt) .i,*'i. ie3 g:;;r

4306. Dari Abdutahman bin Auf, bahwasanya ia menuturkan,
"Ketika alat sedang berdiri di dalam barisan l@til(a perang Badar,
alat melihat ke sebalah kanan dan kirinya, ternyata ada dua pemuda
dari golongan Anshar yang masih mudo, Seakan ahr fidak percaya
atas keberadaan mereka di situ. Lalu salah seorang dari mereka
berbisik kepadaku (agar tidak diketahi oleh temannya), 'Wahai
paman, apakah engkau tahu Abu Jahol?' Aka jawab, 'Ya. Apa
lceperluanmu padanya wahai anak saudaraht?' Ia menjawab, 'Alat
mendapat informasi, bahwa ia mencela Rasulullah SAW. Demi Dzat
yang jiwalu berada di tangan-Nya, bila aht melihatnya, maka
tubuhlru dan tubuhnya tidak akan berpisoh hingga ada yang tewas
lebih dulu.' Alat merasa takjub dengan itu. Lalu yang satu lagi juga
berbisik kepadaht seperti itu. sejenak kemudian ahr melihat Abu
Jahal menyeruak di antara orang-orang, maka aht berkata,
'Tidaklrah kalian melihat? Ini dia yang tadi kalian tanyaknn.' Maka
mereka pun segera menghampirinya kemudian menghantamnya
dengan pedang mereka hingga membunuhnya. Kemuidan mereka
kembali dan menemui Rasulullah sAW lalu memberitahu beliau-
Beliau pun bertanya, 'Siapa yang telah membunuhnya di antara
kalian?' Masing-masing dari keduanya menjawab, 'Aht yang telah
membunuhnya.' Beliau bertanya lagi, 'Apakah kalian telah
menghapus pedang kalian?' Merel<a menjawab, 'Belum-' Lalu beliau
melihat kedua pedang mereka, kemudian beliau berkata, 'Kalian
berdua telah membunuhnya.' selanjutnya beliau memutuslan barang
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bawaan Abu Jahal menjadi milik Mu'adz bin Amr bin Al Jamuh.

Kedua pemuda itu adalah Mu'adz bin Amr bin Al Jamuh dan Mu'adz

bin' Afra'. zr (Muttafaq'Alaih)

on ,F'd|'Ji )'i ?';ffi i' J';j}f ,iu 
'1iJ^,"1 i' *

(iu1L, '#:v') ''\t'r'rf1 i$t1 .^te

4307. Dari Ibnu Mas'ud, ia *"r[otokon', "Rasulullah SAW

memberikan kepadaku pedangnya Abu Jahal." Karena ia telah

membunuhnya. QlP.. Abu Daud dan Ahmad dengan maknanya)

Ibnu Mas'ud mendapati Abu Jahal sudah jatuh di tanah, lalu ia

menuntaskannya. Demikian makna yang diriwayatkan oleh Abu Daud

dan yang lainnya.25

Barang bawaan tersebut dikhususkan unnrk salah seorang di antara keduanya,

karena orang terakhir ini (yakni Mu'adz bin 'Afra') gugur sebagai syahid dalam

perang itu juga.
bahm kitab sirah disebutkan: Tatkala perang usai, Rasulullah SAW bersabda,

"Siapa yang melihat apa yang terjadi dengan Abu Jahal?" Orang-orang pun

berpencar untuk mencarinya, lalu dia ditemukan oleh Abdullah bin Mas'ud

dalam keadaan sedang menanti detik akhir ajalnya, lantas ia menginjak lehemya

dengan kakinya dan menarik jenggotnya agar dapat memenggal kepalanya

seraya berkata, "Apakah Allah telah menghinakanmu, wahai Musuh Allah?" Ia

menjawab, "Dengan apa Dia telah menghinakanku? Aku tidak merasa terhina

mati ai tangan kalian." Lalu dia menambahkan, "Andai saja yang membunuhku

bukan seorang pembajak tanah (maksudnya orang Anshar, yang pekerjaan

mereka bercocok tanar& penj)." Kemudian ia bertanya, "Tolong beritahukan

kepadaku, siapa yang keluar sebagai pemenang hari ini?" Ibnu Mas'ud

menjawab, "Allah dan Rasul-Nya." Kemudian ia berkata lagi kepada Ibnu

Mas-'ud -yang ketika itu sudah menempa&an kakinya di leher Abu Jahal-,
.,Sungguh engkau telah melakukan pendakian yang arnat sulit, wahai

penggJmbala kambing!" Ibnu Mas'ud memang salah seorang penggembala

l"r"u*g di kota Mekkah. Setelah percakapan di antara keduanya selesai, Ibnu

Mas'ud pun memenggal kepalanya dan membawanya ke hadapan Rasulullah

SAW, siraya berkata, ..wahai Rasulullah! Inilah kepala musuh Allah, Abu

Jahal." Beliau bersabda, "Benarkah, demi Allah Yang Tiada Tuhan -yang haq-

selain-Nya?." Beliau mengulanginya hingga tiga kali, kemudian bersabda,
*Allah Maha Besar, segala puii bagi Allah Yang telah menepati janji-Nya,

menolong hamba-Nya dan menghancurkan sendiri kelompok tersebut." I-alu
beliau birsabda lagi, "Kemarilah dan perlihatkanlah padalat " Lalu kami pun
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Pensyaratr Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Sabda beliau
(baginya barang bawoannya), yang dimaksud dengan salab adalah
yang dibawa serta oleh orang yang berperang, yaitu berupa pakaian
yang dikenakan dan lainnya demikian menurut Jumhur. Sedangkan
menurut Ahmad, "Tidak termasuk kendaraan yang ditunggangrnya.,'
Menurut Asy-Syaf i, "Khusus peralatan perang." Jumhur juga
berpendapat, bahwa pembunuh musuh berhak terhadap barang bawaan
musuh yang dibunuhnya" baik komandannya menyatakan, .Siapa yang
membunuh musuh makabagrnya barang bawaannya' atau pun tidak.

Sabda beliau (Wahai Khalid, jangan engkau bertkan
kepadanya) menunjukkan batrwa imam berhak memberikan barang
bawaan musuh yang terbunuh kepada yang bukan pembunuhnya
untuk suatu kemaslahatan, atau sebagai pelajaran atau maksud baik
lainnya.

Sabda beliau (Apakah kalian meninggalkan para pemimpin
yong hutunjuk), ini merupakan celaan bagi penantangan terhadap
perintatr pernimpin. Telah dijelaskan di muka tentang wajibnya
mematuhi pemimpin dalam hal yang bukan kemaksiatan terhadap
Allah.

Ucapan Ibnu Mas'ud (Rasulullah SAW memberihan
kepadaku pedangnyo Abu Jahal), dalam lafazh Ahmad yang
diisyaratkan oleh penulis disebutkan: Dari Abu Llbaidah, dari
ayahnya, Abdullah bin Mas'ud, bahwasanya ia mendapati Abu Jahal -
ketika perang Badar- telah terluka kakinya, sehingga ia menyeret-
nyeret pedangrya, lalu Abdullatr bin Ma'ud mengambilnya lantas
membunuhnya, kemudian Rasulullah sAw memberikan pedang itu
kepadanya. Dan disebutkan oleh Ibnu Ishaq, bahwa Abdullah bin
Mas'ud mendapat Abu Jahal la'natullah 'alaihi sedang pada detik-
detik akhir hidupnya (lalu ia menuntaskannya).

Ucapan perawi (Lalu beliau melihat kedua pedang mereka),
Al Muhlib mengatakan, "I{abi sAw melihat kedua pedang mereka
untuk memperhatikan darah yang ada pada keduanya dan mengamati

T""ggkuti dan menperlihatkarmya kepada beliau. Maka beliau pun bersabda,*Inilah Fir'aun umat ini."
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sejauh mana peran pedang itu pada tubuh korban, hal ini untuk

menentukan hak barang bawaan si terbunuh bagr yang pedangnya

lebih berpengaruh dalam kematianny4 adapun ucapan beliau (Kalian

berdua telah membanuhnya) adalah untuk menentramkan keduanya.

Bab: Pembagian yang Sama Antara yang Kuat dan yang Lemah,

dan Antara yang Berperang dan Tidak Berperang

i ,rk, k'Ji u ,rl;i. ?'; W lnr Jyt Jv :JG o$ u.t *
',Jt .,>J-rolt'^;- *it ?t'rrbi iiiii :Jv )ki'ik SA|Tt-_

e4t'; ;€ tii,(? |-^;#ti"'#io' il 6i ,a';;
J';r'i; :rjv'r'L4, ,ii ,,*t, -l,:lr.t:-#'# n ,q\'4

!,i*li +-r ,JL;li r osfU) ,tur i:;G ,6 ffi i'
,Ai"ot:|pu,ry 4:*" *;1 *> l.i' iylJ'il')t:
, |iluaU):K,dt:;U; rK ri';-,1oil6 q'Ft

.. ,
.,t_il;ffi i' J';:., \t":-A '€t ti fu.r'&i';y ;;ribl

1;jt;'r,j irrrl
4308. Dari lbnu Abbas, ia menuturkan: "Pada perang Badar,

Rasulullah sAW bersabda, 'Barangsiapa yang melakuknn demikian

rlan demikian, maka baginya sekian dan sekian dari harta rampasan

perang.' Lalu majulah para pemuda (di barisan depan), sementara

arang-orang yang lanjut usia memegang panii-panji (di barisan

belakang, kamp pertahanan) dan merela tidak meninggalkannya.

Ketikn Allah memberikan kemenangan kepada mereka, para orang

lanjut usia berkata, 'Kami selattu knlian, jika kalian terdesak, tentu

kalian akan kembali kepada kami. Karena itu, janganlah knlian pergi

membawa harta rampasan sementara kami tidak mendapatkan apa-
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apa.' Namun para pemuda menolak dan berkata, 'Rasulullah sAW
telah menetapkannya untuk kami.' Maka Attah Ta'ala menuntnkan
ayat: 'Mereka menanyakan kepadamu tentang (pembagian) harta
rampasan perang. Katakanlah, 'Harta rampasan perang itu
kepunyaan Allah dan Rasul' hingga: 'sebagaimana Rabbmu
menyuruhmu pergt dari rumahmu dengan kebenaran, padahal
sesungguhnya sebagian dari orang-orang yang beriman itu tidak
menyukainya.z6 Ia mengatakan, 'Hal itu menjadi kebaikan bagi
mereka.' Dan oleh karena itu (kata Nabi sAW), maka taatilah aku,
karena sesungguhnya alat lebih mengetahui daripada kalian tentang
akibat ini.' Kemudian Rasulullah sAly membagikannya dengan sama
rata." (HR. Abu Daud)

'c,Li ':i,6 i' );r ee.;:JG -,ill ;.i:r!;f-
{2. :--'- :

t:ut €*,v'*riJcv ,i!a,;[f hr {fr ,}(:)r ,;iv d:r:_t;;

|*-rrfi;r'J|H fJst ;"{"" *'e ,ot-fu-, o;fr
;:t{ tiy ;; .i? u i:at '*u-y 6 }nt Jyt'*e *iri
';; :fJilr t:r:; Gu jG ,,F. Ji'#',

Yaitu ayat "Mereko menanyakan kepadamu tentang (pembagian) harta
rampasan perong. Katakanlah, 'Harta rampasan perang in kepuiyaan Ailah
don Rasul, sebab itu benah,vahh kepada ,l[lah doi perboi*iun pni"bungan di
antaro sesamamu, dan taatlah kepada Altah dan Rasul-Nya jilka kamu adqlah
orang-orang beriman.' sesungguhnya orang-orang yang biriman itu adalah
mereks yang apabila disebut nama Allah g"*"torih- hai mereka, dan apabila
clibacakan kepada mereka ayat-ayot-Nya, bertambaharah i*o, mereko
ftarenanya) dan kepada Rabblah mereka bertawakkar, (yaitu) orang-orang yang
mendirikan shalat dan yang menaJkahkan sebagian'dai' ,o"i yorg xoir
berikan kepada mereka- Itulah orang-orong yoig beriman dengin sebenar-
benarnya. Mereka akan memperoreh bebimpa derajat ketinigian di sisi
Rabbnya dan ampunan serta raeki (nikmat) yaig mulio-. sebagaiilTna Rabbmu
me-nyuruhmu pergi dari rumahmu tlengan kebenaran, padaial sesungguhnya
sebagian_ dari orang-orang yang beriman tu tidak menyukainya.,, (Qs. ef
Anfaal (8): l-5).

t3t ivi ,ltr1:t
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4309. Dari Ubadah bin Ash-Shamit, ia menuturkan, "Kami pergi
bersama Rasulullah SAW, kemudian alat turut serta bersamanya

dalam perang Badar, lalu (kedua) pasukan bertemu, kemudian Allah
Ta'ala mengalahkan (pasuknn) musuh. Selanjutnya satu kelompok

pasuknn kaum Muslimin pergi melacak jejak mereka, mengejar dan

membunuh. Satu kelompok lagi sibuk mengurus harta rampasan,

menjaga dan mengumpulkannya. Sementara satu kelompok lagi
mengelilingi Rasulullah SAW agar tidak satu pun musuh yang dapat

menyentuh beliau. Hingga hari pun beranjak malam dan orang-orang

kembali ke tempat masing-masing. Lalu berlatalah para pengumpul

harta rampasan, 'Kamilah yang mengumpulkannya dan tidak seorang

pun yang memiliki jatah di dalamnya.'Lantas berkata pula kelompok

yang pergi mengejar musult, 'Kalian tidak lebih berhak dari kami.

Kamilah yang mengusir musuh dan menghancurkannya.' Kemudian

berkata pula kelompok yang telah melindungi Rasulullah SAll/,
'Kalian tidak lebih berhak daripada kami. Kami amat khawatir musuh

dapat menyentuh beliau meski sedikit saia, knrenanya knmi sibuk

dengan hal itu.' Berkenaan dengan keiadian ini, turunlah firman
Allah, 'Merekn menanyakan kepadamu tentang (pembagian) harta

rampasan perang. Katakanlah, 'Harta rampasan perang itu

kepunyaan Allah dan Rasul, sebab itu bertalo,valah kepada Allah dan

perbaikilah perhubungan di antara sesamamu.' (Qs.Al Anfaal (8): 1).
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Malca Rasulullah SAW membagi-bagikannya di antara kaum
Muslimin dengan cepat. " (HR.Ahmad)

* j dilt'i> ,:,t; ):i. qtibi';; *:r.*,) y et
irt )h J\a;, ,r.-i-i'ni,tLiv d<)ai + -ic, ,)At

(Gi irjrl .,r4t ;, J'i a;. rr:^r:,:jr 'iJ.'iJ.i .W
4310. Dalam t**n yang ringkas disebutk *, 

"'Aro, 
itu diturunkan

berkenaan dengan kami, para peserta perang Badar, yaitu ketika
kami berselisih mengenai horta rampasan perang, yang mana sikap
lrnmi saat itu culcup buruk, maka Allah menanggalkannya dari kami,
lalu menetapknnnya lcepada Rasulullah sAW, kemudian beliau
membagilcannya kepada kami dengan sama." Atant ia mengatarran,
"dengan sama rata." (HR. Ahmad)

,l?, ar,L L'fi ,tr'St ,:t ,S?:., I rli riu r-lu i lJL'G
',y,, ,y ?f ;:tG-'$li'aA* :J$ ir; 

-:* * * i.F)
(ei ib:) .g.tr|*,'o\or:*,, oi:;

4311. Dari Sa'd bin Malik, ia menuturkan, "Alan berkata, ,Wahai

Rasulullah, seseorang yang menjaga kaumnya, mengapa bagiannya
sama dengan bagian yang lainnya?' Beliau menjawab, ,Ibumu

kehilanganmu wahai lbnu sa'd. Tidaklah kalian diberi rezeki
(ghanimah) dan diberi kemenangan kecuali karena jasa golongan
lemah kalian. "'(HR. Ahmad)

Jt-i ,'tr"; JL \bf iLi "ra 61(1 :Jti lL ;. +,A'*
'qj$t i1t .$,&r\Li):;Ii o';;;';^ ,
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4312. Dari Mush'ab bin sa'd, iA menuturkan, "sa'd merasa bahwa

dirinya mempunyai kelebihan dibanding yang lainnya' maka Nabi

sAW bersabda, 'Tidaklah kalian diberi rezeki (ghanimah) dan diberi

kemenangan kecuali karena iasa golongan lemah kalian. "' (HR. Al

Bukhari dan An-Nasa'i)

, >':,. r.- o ,o ,,,t ,j,rtgp nr ]';,'cX iSv ,t;'rltJt ;) *cg) ct-or-r ,ff .

;!rt'r'r-ft, Jt r'1r1 .Tt;;-;- o'1',e){ t'i3'; al,8y
(;!,*'1 t 

s u' -flr t 
t;tlt t

4313. Dari Abu Darda, ia mengatakan, "Aklt *"nd"7go, noruluiloh

SAll bersabda, 'Dekatknn kepadaku golongan lemah kalian' Karena

sesungguhnya kalian diberi rezeki (ghanimah) dan diberi kemenangan

kecuali karena jasa golongan lemah kalian."' (HR. Ahmad, Abu

Daud dan At-Tirmidzi, dan ia menshahihkannya)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: ucapan perawi

(Kemudian Rasulullah sAw membagikannya dengan sama rata)

menunjukkan bahwa bila pasukan terbagi perarulya, maka harta

,u*prrm menjadi hak semua anggota pasukan. Jadi yang dimaksud di

sini bukan pasukan yang tinggal di negeri Islam (yang tidak ikut

keluar dalam peperangan). Ibnu Daqiq Al 'Id mengatakan, "Yang

dikatakan mereka sebagai sekutu pasukan adalah bila lokasi mereka

dekat dengan pasukan yang bertempur dan siap memberikan bantuan

ketika diperlukan."
Ucapan perawi (Maka Rasulullah SAW membagi-

bagikannya di antara kaam Muslimin dengan cepat)' yakni

membagikannya hanya dalam waktu singkat, sekadar waktu yang

cukup untuk memerah susu unta.

Sabda beliau (Karena sesungguhnya kalian dibeti rezeki

(ghanimah) dan diberi kemenangan kecuali karenu iasa golongan

imah kalian), Ibnu Baththal mengatakan, "Pengertian hadits ini,

bahwa orang-orang lemah itu lebih ikhlas dalam berdoa dan lebih
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khusyu ketika shalat karena kekosongan hati mereka dari perhiasan
duniawi." Al Muhlib mengatakan, "Beliau memaksudkan itu sebagai
anjuran bagi Sa'd agar bersikap rendatr hati dan menghalau rasa
bangga diri terhadap yang lainnya."

Bab: Bolehnya Memberi Harta Rampasan Tambahan Kepada
sebagian Tentara Berdasarkan Jasanya Atau Beratnya Resiko

yang Dihadapinya yang Tidak Dialami oleh yang Lainnya

,--.r?'rs -t:-;Jrt.,,-!t * r;"\ fu ;i r- L;"rti /'* 
.*

lt ,S?; iG, e+f ili ,JE -L ti,:"t:ffi i' J?, 7?

V},qzi {-f}t r, *61'# ** !,,s?;;yi
(jt; ,{r"Fr !*i irrrl

4314. Dari salamah bin Al Alcwa' -4alam kisah penyerangan
Abdurrahman Al Fazari terhadap delegasi Rasulullah sAl{ dan
penyelamatannya-, ia menuturlmn, "Keesokan harinya Rasulullah
sAW bersabda, 'Pasukan berlaila kita yang terbaik pada hari ini
adalah Abu Qatadah, sedang pasukan pejalan traki kita yang terbaik
adalah salamah-' Kemudian beliau memberilu bagian pasukan
berkuda dan bagian pasukan pejalan tuki, sehingga beliau
memberilu dua bagian " (HR. Ahmad, Muslim dan Abu Daud)

,#, 
2'r-:. ?7,ffi Ut jt +,;iu,rq Al i * *'d.'li lnst 4 ?lr €:b e n hr Lt ,it ;;; t ,',jL

,:Jif 6i ,4i .u \i d.'*l;.;"J;r,:r6'L; :Jvt .;^J)r $i
,ffi 1, );, J;, qrc{y6 * Ui ,F'; d i;t iW
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4315. Dari Sa'd bin Abu Waqqash, ia berlmta: "Ketika perang Badar,

aku menghadap Nabi sAW dengan membawa sebilah pedang, lalu aht

berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah telah

menyembuhkan sakit hatilu terhadap musuh. Oleh karena itu,

beriknnlah pedang ini kepadalat.' Beliau pun berkata, 'Pedang ini

bukan milikku dan buknn pula milihnu.' Maka aku pun beranjak

sambil berujar, 'Mudah-mudahan pedang ini diberikan kepada orang

yang tidak mendapat cobaan seperti yang alru rasakan.' Tiba-tiba

utusan Rasulullah SAW mendatangilat, lalu berkata, 'Datanglah.' Alctt

menduga bahwa telah diturunknn wahyu berkenaan dengan

perlrataanlat, maka aku pun mendatangi beliau, lalu Nabi SAW

berkata, 'Tadi englcnu meminta pedang ini darilcu, saat itu belum

menjadi miliklru dan bukan pula mililonu. Namun kini Allah telah

menetapkannya sebagai miliftlat. Kini pedang itu adalah milihnu.'
Selanjutnya beliau membacakan ayat, 'Mereka menanyaknn

kepadamu tentang (pembagian) harta rampasan perang. Katakanlah,

'Harta rampasan perang itu kepunyaan Allah dan Rasul.' (8s. Al
Anfaal (S): 1) hingga akhir ayat" (HR. Ahmad dan Abu Daud)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Ucapan perawi

(Kemudian beliau memberiku bagian pasukan berkuda dan bagian

pasukan pejalan kaki, sehingga beliau memberiku dua bagian)

menunjukkan bahwa imam boleh memberikan kepada sebagian

tentara dari antara harta rampasan, bila tentara itu berperan dalam

memberikan bantuan dan pertempuran yang tidak dilakukan oleh yang

lainnya.
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Bab: Pemberian Harta Perolehan Perang untuk Semua Anggota
Pasukan

'd,....J^Jt'r,; i)t lr:W;nr Jyr'oi,i*t; i #,f
zt.z cG. t,

(:rt:> ,fir't3i hb .*t'e,r.,-*-;lr ,-- e-6r b, ,^1.iX.

4316. Dari Habib bin Maslamah: Bahwasanya Rasulullah SAll
memberikan seperempat bagian setelah disisihkan seperlima di awwal
peperangan, dan memberiknn sepertiga setelah disisihkan seperlima
ketiks kembali (dari peperangan). QIR. Ahmad dan Abu Daud)

,fr'g};iLj' €,yr ok ffi ult..:i,.-r!,at /i''6'*
t . c9.. -
1gloltz a>

4317. Dari Wadah bin Ash-Shamit: Bahwasanya Nabi SAy
memberilcan harta rampasan perang seperempatnya di awal
peperangan, dan sepertiganya kctika kembali. (IIR. Ahmad, Ibnu
Majah dan At-Tirmidzi)

;s: tt, pf tiy, ,rlilt ,F \tlr ;'ri e rvf 61:t:r, ;,j
e'|'At'rsl ",').,Ui,juitri ?$a orrj,t-6' b u6t

(iJli',rjr1 .11,*+
4318. Dalam riwayat lainnya disebutkan: "Bila melala*an
penyerangan ke wilayah musuh maka diberi seperempat bagian, dan
bila lrembali, maka setiap orang sama mendapatkan dari yang
sepertiga dan beliau tidak menyukai perselisihan mengenai harta
rampasan, beliau bersabda, 'Hendalcnya orang-orang lant dari kaum
mukminin mengembalikan kepada golongan lemah mereka.,,, (HR.
Ahmad)

v'i.ti'"Li itr:i .,itr -,&lSt
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4319. Dari lbnu (Imar M: Bahwasanya Nabi sAW memberikan

bagian kepada sebagian orang yang beliau kirim di antara para

orggoro brigade secara khusus untuk merefta sendiri selain bagian

,oii dibagikan secara umum untuk semua anggota pasukan'
-Peiyisihan 

seperlima adalahwaiib pada semua i/u. (Muttafaq 'Alaih)

"J- ,17;r'&:-rt ,#'Jt -;; .;.e
d? i;b .t'; t:;. ffi ;or J';:r r{x t uV.'fr 'nit dqL

4320. Dari lbnu (Jmar: Bahwasanya Rasulullah sAW mengirim suatu

brigade ke arah Naied, alat tuni serta dalam brigade itu, lalu bagian

lrnmi (masing-masing) mencapai dua belas el<or unta, dan Rasulullah

SAll memberiftnn tambahan masing-masing seekor znf4. (Muttafaq

'Alaih)

,f;? G *G ,y ,t f-; W i, J?; e-;r :Ju ,!ti:'4't
'At,W 

itt {h eaf i.:*r.*<,tVf4t5?icrri
'r-IJ. t;.';+'d, 6 ,V, "y 

|-,b1n ,t''idb q. W lnt J'r,

-,G r', ,+w 6di nlur6 I' J';', tLG c, ,u*it
'ri ;rr:r> *, 1'F'-^x t:-,fi ,P. o* J& 6''x Y

(jt;
4321. Dalam riwayat lainnya disebutkan: "Rasulullah SAW mengirim

suatu brigade ke arah Najed, lalu ftami memperoleh ternak yang

3OO - 
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banyak- Kemudian pemimpin kami memberi kami masing-masing satu
ekor. Kemudian ketilw kami kembali kepada Rasulullah sAW, beliau
membagiknn harta rampasan yang kami peroleh, sehingga masing-
masing lmmi memperoleh dua belas ekor setelah disisihkan
seperlimanya, dan Rasulullah SAW tidak menghitung yang telah
diberilran kepada kami oleh teman kami (pemimpin brigade) dan tidak
pula mencela apa yang telah diperbuatnya. Sehingga masing-masing
kami memperoleh tiga belas ekor unta. " (HR. AbuDaud)

:ffi nr J'3J,rji ,Jv,.L',* rri * r# i
iJGi'# Fr,p,if tr:,;u-,e:s6 l;t# orilir

a2 0.

)-f f

ct,z c. i. t.e t.'t''fuP+r":;. c o)..t. c . o- t i, cti t !t.d*F)'ff,*t'1 
", t t .t . I t . .
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4322. Dari Amr bin Syu'aib, dari ryahnya, dari kakelcnya, ia
mengatakan, "Rasulullah SAW bersabda, 'Darah kaum muslimin itu
setaroz7, jaminan keamanan yang lemah berlaku2s, perjanjian damai
dan perlindungan dari yang lemah juga berlaku.2e Namun mereka itu
semuanya satu kesatuan dalam menghadapi umat lainnya.3o orang
yang kendaraannya lcuat membantu orang yang kendaraannya lemah
(dalam perolehan harta rampasan), juga brigade yang masuk ke
wilayah musuh membantu anggota pasukan yang tidak ditugasi

Yakni hak darah mereka sama, tidak membedakan antara yang tinggi status
sosialnya dengan yang rendah, yang mrna pembedaan ini pernah berlaku pada
masa jahiliyah.
Yakni bila seorang muslim memberikan jaminan keamanan bagi seorang kafu,
maka kaum muslimin tidak berhak terhadap darahnya, walaupun yang
melindungi itu seorang budah atau wanita atau pekerja yang dibawanya, maki
jaminannya tidak boleh digugurkan.
Yakni bila sebagian rrmslim telah mengadakan suatu perjanjian dengan orang
kafu tentang suatu wilayah, maka tidak boleh ada yang mengugurkarurya,
walaupun lokasinya lebih dekat dengan wilayah tersebut.
Yakni mereka merupakan suatu kesatuan bila diminta untuk keluar berperang,
maka mereka semuanya wajib memenuhi seruan.
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menyerang."'' (HR. Abu Daud)

"J\;'iili:W'ulti6 '-U.,! 
'ej 
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4323. Ahmad mengatakan -dalam 
riwayat Abu Thalib-, Nabi sAW

bersabda, "Brigade membantu (perolehan) pasukan dan pasuknn

membantu (perolehan) brigade- "

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: ucapan perawi

(Penyisihan seperlima adalah waiib pada sernua flz) menunjukkan

wajibnya membagi lima harta yang diperoleh dari peperangan. Ibnu

Abdil Barr mengatakan, "Bila imam ingin memberikan bagian

tambahan kepada sebagian tentara karena peranannya, maka

diambilkan dari yang seperlima. Dan bila tentara itu (suatu brigade

dari pasukan perang) memperoleh harta rampasan lalu imam ingin

memberikan kepada mereka, maka dibolehkan memberikan kepada

mereka (satuan khusus yang mendapat tugas itu) dari selain yang

seperlima, dengan syarat tidak lebih dari sepertiganya." Al Hafizh

mengatakan, "syarat ini dikemukakan oleh Jumhur." Sementara Asy-

Syafi'i mengatakan, "Tidak dibatasi."

Btb: Shaliy @agian Pitihan) yang Menjadi Hak Rasulullah sAw,
dan Bagian Beliau Bita Tidak Ikut serta Dalam Peperangan

'-&l-u,t;;ri,-r-;.-ju g iJv;lr "r'i iL"i" *

,t yakni brigade (satuan klusus) yang ditugasi mgmaryki wilayah musuh, lalu

merrperolJh harL, maka membantu anggota pasukan lainnya yang bertahan di

kamp karena tidak mendapat tugas memasuki wilayah musuh'
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4324. Dari Yazid bin Abdullah, ia menuturkan, "Ketika kami sedang
di tempat kandang unta, tiba-tiba datang seorang laki-laki dengan
membawa kulil, lalu kami membacanya, ternyata isinya: "Dari
Muhammad Rasulullah SAW kepada Bani Zuhair bin Uqaisy:
Sesungguhnya bila kalian bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang
haq selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah,
mendirilran shalat dan menunaikan zakat, menunaikan seperlima dari
harta rampasan perang, bagian Nabi SAW dan bagian pilihan3z,
malra lalian aman dengan jaminan Allah dan Rasul-Nya-' Lalu knmi
tanyakan, 'Siapa yang menulislron ini untulonu?' ia menjawab,
'Rasulullah SAW."'(HR. Abu Daud dan An-Nasa'i)

a:*irs o1.clgast ,":i ri;,ffi',*.ok ,jGp, ,c *';i ,t3tt i: ;trr>."J:jr ,F ;:r,*:- .L:j irz, o1i ,:;f itt oyi

.. . t
QPr

4325. Dari 'Amir Asy-Sya'bi, ia mengatakan, "Nabi SAW memputyai
hak bagian tertentu yang disebut shafy, bila beliau mau maka itu bisa
berupa budak laki-laki, atau budak perempuan atau htda. Beliau
memilihnya sebelum dibagi lima." (HR. Abu Daud. Hadits mursal)

32 Al Khithabi mengatakan, "Bagian Nabi SAW adalah seperti bagian orang rain
yang turut serta dalam peperangan, baik beliau menyertai pasukan atauprm tidak.
Adapun bagian pilihan adalah yang dipilih oleh beliau dari harta mqasan
perang sebelum dibagi lima, yaitu bisa berupa budak (laki-laki marpun
perempuan), kuda, pedang ataupuan lainnya. Ini merupakan kettususan bagi
Nabi SAW.
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4326. Dari lbnu 'Attn, ia menuturftan, "nk- bertanya'kepada

Muhammad tentang bagian Nabi SAW dan shafiy. Ia pun menjawab,

'Beliau mempunyai bagian bersama kaum muslimin walaupun beliau

tidak ilntt serta (dalam peperangan). Adapun shafiy adalah yang

diambilkan untuk beliau sebelum mengawali yang seperlima sebelum

pembagian. "'(HR. Abu Daud. Hadits mursal)

(jr'>'r,i^i') .'&t4+uk 'Uu 
Lrt.G r

4327. Dari Aisyah, ia mengatalcan, "Shafiyyah adalah dari shafiy"'
(HR. Abu Daud)

a

r.5iJt $s ,rii. ?i dt $';4" lrt W'Ct oi ,t& i.t *
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4328. Dari Ibnu Abbas: Bahwasanya Nabi SAW memp"'ol"h

pedangnya, Dzul Faqar, kettla perang Badar. Itu adalah yang telah

beliau lihat dalam mimpinya ketika perang Uhud. (HR. Ahmad dan

At-Tirmidzi, dan ia mengatakan, "Hadits hasan gharib.")

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Hadits-hadits di

atas menunjukkan, bahwa imam mempunyai hak khusus dari harta

rampasan perang yang tidak disertai oleh yang lainnya, yaitu yang

disebut *shafiy-. Telah kami paparakan di muka perbedaan pendapat

mengenai hal ini pada kajian tentang bagian lima perempat untuk para

peserta perang. Yang mana mengenal ini, Al Utrah berpendapat,
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bahwa imam berhak terhadap shafiy, nilmlm para atrli fikih lainnya
menyelishi pendapat ini.

Babz Radhlc/r (Pemberian Sekadarnya) dari Harta Rampasan
Perang

cu :.'iAl urtl"r {,
t.o t. !zo/t.zz

PS -t-.>l ol;-;)

,rt ',.3u. -ti ffi at J'yr'of ,ur$ it *.a*;a**eit #t,yG*-:
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4329. Dari lbnu Abbas: Bahwasanya Nabi SAW berperang dengan
mengilaisertalmn kaum wanita, yang mana merelca mengobati orang-
orang yang terluka dan mereka diberi sekadarnya dari harta
rampasan perang. Adapun dalam pembagian harta ramposan perang,
beliau tidak memberilun bagian untuk mereka. (HR. Ahmad dan
Muslim)

* ui,,'e, :A ir; e'6'fi,Hi e -t

'"9.;-'f 'rltf rfri f|h; ttii*; r.* te oe

(yt'Gi|':r> .f4t t'G r,6X_bf vf
4330. Dari lbnu Abbas juga: Bahwasanya ia mengirim surat kepada
Najdah Al Haruri: "Engkau menanyakan tentang wanita dan budak,
apaknh merekn mempunyai bagian tertentu bila ikut serta dalam
peperangan? Sesungguhnya bagi keduanya tidak ada bagion tertentu,
kecuali merekn diberi pemberian sekadarnya dai harta rampasan
orang-orang (para tentara). " (IIR. Ahmad dan Muslim)

(Gi itjry .;s:r li*c
4331. Dari lbnu Abbas, ia mengatalan, "Nabi SAW memberikan
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kepada wanita dan budak dari harta rampasan perang yang lebih

sedikit daripada bagian yang diperoleh oleh tentara. " (HR. Ahmad)

,q.tt^r<'ci.::L C;tW,Jv,fli €j J; P *
,!'j*.';t'+u ,;?i 6 6r; ,ti;"'-|* ,g.|G,ffi I' J';',
tqr*,']L'rjt'r'j!r't;i 'rt')r) .LAt A_ . q i**r'C.;b

6;3e3
4332. Dari (Jmair mantan budak Aabi Al-Lahm33, ia menuturkan,
"Alat turut serta dalam perang Khaibar bersama para tuanku, lalu
merekn membicarakanku kepada Rasulullah SAW, lalu beliau
memerintahkan tentang diriku, maka alat pun diserahi sebilah pedang,

ternyata aku menyeretnya3a, kemudian beliau diberitahu bahwa alat

ini seorang budak. Malca beliau pun memberiht sesuatu dari perkakas

rumah." (HR. Ahmad, Abu Daud dan At-Tirmidzi, dan ia
menshatrihkannya)

ffi l' )';,, { .;; $,*l?t ,:,L * :n: / 9F t
,t3(e-Q,ffi I' J';, *1*,'- u:L,;;,;)? e
r?; ,y ;t\U.t r"p?'J e:Jtd ,L*:st ^:C-i; ,q
irr, w:r,l' 1l' 'e'rn:3 ,;At Jl g? ,!, J';,, 11- :cn

*'ifru'ort,i* .,r./, $:46t J :gt,,?'-;il
, 

, 
o,r i:A'.-fr lv.)rl*')).'&its tt,ni* y\t etit

Aabi Al-Lahm, secara harfiyah berarti "orang yang menolak daging". Dulunya ia
pernah mengharamkan daging atas dirinya, sehingga ia dijuluki orang yang

menolak daging (Aaabi al-Laf;m).
Karena masih kecil atau tubuhnya pendek.
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4333. Dai Hasyraj bin Ziyad, dari nenelcnya, ,o,or, ibu ayahnya:
Bahwasanya ia lceluar bersama Rasulullah sAW ketika perang
Khaibar, ia merupakan salah seorang di antara enam wanita yang
ilrut serta. Ketika hal itu sampai kepada Rasulullah sAW, beliau
mengirim utusan untuk memanggil kami, Ialu kami datang, kemudian
kami melihat kemarahan pada beliau, beliau bertanya, ,Bersama

siapa kalian keluar? Dan atas izin siapa kalian keluar?' Kami
menjawab, 'wahai Rasulullah, kami keluar untuk melantunkan sya'ir
(memberi semangat), memberi bantuan di jalan Allah, dan kami pun
membawa orang-orang yang terluka, mengambilkan anak panah dan
membuatkan bubur (makanan).' Beliau berkata, 'Berdirilah kalian,
dan kembalilah.' setelah Allah memberikan kemenangan kepada
beliau dengan menaklukkan Khaibar, beliau memberi kami bagian
sebagaimana laum laki-laki."' Alqt tanyalcan kepadanya, ,Wahai 

nek,
berupa apa itu?" Ia menjawab, "Kurma." (IIR. Ahmad dan Abu
Daud)

l.tz ) zz

oly) .a--*t ,riit,1 P|&iffi dt'oi,'c)\t *
(*,; e;:tr'itiAu-it

4334- Dari Az-zuhri: Bahwasanya Nabi SAW memberikan bagian
untuk suatu kaum dari golongan yatrudi yang turut berperang bersama
beliau. (HR. At-Tirmidzi dan Abu Daud dalam Marasilnya)

<ie:,-j,'"tb . h yru,W Ut'&i, JG 
"qr:.:lli *

4335. Dari Al Auza'i, ia mengatakan, "Nabi sAI{ memberikan bagian
kepada anak-anak di Khaibar. " (HR. At-Tirmdzi)

Pensyarah Rahimahullah ra'ala mengatakan: para ahli ilmu
telatr berbeda pendapat mengenai bagian untuk kaum wanita bila
mereka turut serta dalam peperangan. At-Tirmidzi mengatakan,

trtli
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"Menurut mayoritas ahli ilmu, kaum wanita tidak memperoleh bagian

tertentu (dari harta rampasan perang)." Pensyaratr mengatakan:

Konteksnya menununjukkan bahwa tidak ada bagian tertentu untuk

kaum wanita, anak-anak, budak dan orang dzimmi. Adapun yang

disebutkan dalam hadits-hadits tadi diperkirakan berupa radhkh

(pemberian sekadarnya), yakni pemberian sedikit yang diambilkan

dari harta rampasan perang. Demikian kesimplan dari dalil-dalil yang

ada.

Bab: Bagian untuk Kavileri (Pasukan Berkuda) dan Bagian untuk

Infantri (Pejalan Kaki)

:?.)w'
4336. Dari lbnu (Jmar: Bahwasanya Nabi sAW memberikan bagian

untuk seorang laki-taki dan latdanya sebanyak tiga bagian, yaitu: satu

bagian untulotya dan dua bagian untuk ladanya. (HR. Ahmad dan

Abu Daud)

o7. o""l ., c, ,l 'o,1, '2e ' '/

@L|fi) .t:,i:" h ):, ;)i# / A,';Li : !',g:
4337. Dalam lafazhlainnya diebutkan ; "Beliau memberikan bagian

untuk lada sebanyak dua bagian dan untuk orang satu bagian."

(Muttafaq 'Alaih)

& ); ot:,ia iA. .Fl # r:d, f ?;'&i,P'e'
(*G a1i$r1 ."ra-,

4338.Dalam lafazhlainnya disebutkan i "Pada ononr Hunain, beliau

memberikan bagian untuk penunggang kuda sebanyak tiga bagian,

(yaitu) untuk ladanya dua bagian dan untuk orangnya satu bagian."

(HR. Ibnu Majah)
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4339- Dari Al Mundzir bin Az-Zubair, dari ayahnya: Bahwasanya
Nabi sAW memberi Az-Zubair satu bagian, ibunya satu bagian, dan
ladanya dua bagian (HR. Ahmad)

tc. .tc 1'.aa .-2.- -^-# ,fri'^;;,i il. * i; ffi !, ,s?; a,,b jv :u o,.:I;, . ;;rr. W3, ;3, ?t'q. j.p, e!.i,i.:r, /U.
,l€a'

4340- Dalam lafazh lainnya disebutkan: Ia mengatakan, ,,para perang
Khaibar, Rasulullah sAW menetapkan untuk Az-zubair empat bagian,
(yaitu): satu bagian untuk Az-Zubair, satu bagian untuk kerabat,
yakni untuk shafiytah ibunya Az-zubair, dan dua bagian untuk
lailanya. " (I{R. An-Nasa,i)

irj uj ,;'-^;rf # I' J';:r 6 ,,Su yri * ip €ri.*
itr !,;i it; ; .iru iA,,b?, ,W rr"-9ut 

"f-,bLiief i. :*'€.r$t ua -ry .,>jr;
4341. Dari Abu 'Amrah, dari ayahnya, ia menuturkan, ,,Kami
berempat menemui Rasurullah sAW dengan membawa serta seekor
kuda, lalu beliau memberi masing-masing orang satu bagian, dan
memberi dua bagian untuk kuda itu." (HR. Ahmad dan Abu Daud.
Nama sahabat itu adalah .amr bin Munshan)

).Ji 6t'qii tii ,ffi it Jy, e €r? ,js gr"s;i.t
<loUrt:ttt lrr> .tl ;R:,, ,L".fr|'^;rl fi .e* t$t;
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4342. Dari Abu Rahm, ia menuturftan, "Kami berperang bersama

Rasulullah SAW, alat dan saudaraht (turut serta), kami membawa dua

ekor kuda. Lalu beliau memberi kami enam bagian, (yaitu) empat

bagian untuk kedua laila kami dan dua bagian untuk kami." (HR. Ad-

Daraquthni)

'J.ltik ,kffi nr J';'re$liu'q{\i'r*',Jj ,r
?l-i t '*ti . 

"^:,lt 
aZlt JLe 31-t-ri r '*v .,ilt ^At ,y'rt:t;)t tslt'1 ,sliltaAt St

m o' J';r 1a a: i;?;G ,'!.,6t'rsi ,kffi ;rr J";,

LA, *:6) ,;[.1t-, iry.'.k']ti,Su: ,W ,tilt *;
i,asrflsr iry.,; .irr a:efr QGl';3\\P. J

4343. Dari Abu Kabsyah Al Anmari, ia menuturknn, "Ketika

Rasulullah sAl{ menaktuktrnn Makkah, saat itu Az-Zubair berada d

sayap kiri, sementara Al Miqdad di sayap kanan. saat Rasulullah

SAI{ memasuki Malcftnh, dan orang-orang sudah tenang, keduanya

datang dengan mengendarai fuda mereka. Kemudian Rasulullah SAW

mengusap debu dari keduanya, seraya bersabdas, 'sesungguhnya aku

telah menetapkan dua bagian untuk kuda, dan satu bagian untuk

penunggang kuda. Barangsiapa yang merasa hrang, makn Allah

akan menguranginya. "' (HR. Ad-Daraquthni)

4344. Dari lbnu Abbas M: "Bahwasanya Rasulullah SAW

membagikan untuk dua ratus kuda di Khaibar, masing-masing dua

bagian. " (HR. Ad-Daraquthni)

L<i *d.;JG,W dt f y.ry.Y 'ju etrAt nc r
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4345. Dari Khalid Al Hadza', ia menuturkan, "Tidak ada perbedaan
ketetapan dari Nabi sAW mengenai itu, beliau bersabda, '(Jntuk
penunggang kuda tiga bagian dan untuk pejalan kaki satu bagian."'
(HR. Ad-Daraquthni)

,,tt,yl JL'#|- : Ju,l,sl6<ti r;-rr,. i f *
,^f j+)t oG'l* #-4u;,;,ffi it J;)re-*.aE

1 oL .-., - '? a ^a' t z z -

s-bL|, 2fu alu)r .bLt oru yyLX e.,:y'#)
(t$ ,fj'rAi itjrl .r:a-, ,F}t

4346. Dari Mujamma' bin Jariyah Al Anshari, ia *en trrk o,
"Khaibar dibagikan kepada para peserta perjanjian Hudaibiyah, lalu
Rasulullah sAll membaginya menjadi delapan belas bagian. saat itu
jumlah tentara sebanyak seribu lima'ratus, yang mana tiga ratus di
antaranya adalah pasukan berlcuda. Beliau memberi penuggang lada
dua bagian dan pejalan kaki satu bagian." (HR. Ahmad dan Abu
Daud. Ia menyebutkan, bahwa hadits Ibnu umar lebih shahih. Ia juga
menyebutkan, bahwa kejanggalan pada hadits Mujamma, adalah ia
menyebutkan 'tiga ratus kavileri'. padahal yang benar adalah dua
ratus)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Ada perbedaan
pendapat mengenai orang yang mengikuti perang dengan membawa
dua ekor kuda atau lebih, apakah setiap kudanya mendapat satu
bagian? Al Qurthubi mengatakan, ..Tidak ada seorang pun yang
mengatakan diberi bagian melebihi bagian untuk dua ekor kuda,
kecuali yang diriwayatkan dari Sulaiman bin Musa.,'
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Bab: Bagian Untuk Orang yang Tidak Diikutkan Dalam Perang
OIeh Imam Karena Tugas LainnYa

'4U:t ;:t:-* "ot i,rt- -)i ?';',*- ?C W
6 6. a 7 .. t o .

Cr dr :F/t'
# 1' J';r'i;ra { a.ri, *, ,!:;; i.e,t *t iG'e

1i)r;'r!.r ir1r1 .ip qv *|u'q.A l:t *b
4347. Dari lbnu Umar: "Bahwasanya Nabi SAW berdiri -kettka
perang Badar- lalu bersabda, 'sesunggunnya Utsman pergi untuk

sutu keperluan Allah dan Rasul-Nya, dan aku berbai'at atas

namanya.' Lalu Rasulullah SAW menetapkan bagian untulorya dan

tidak memberikan bagian kepada yang tidak ihtt selainnya." (HR.
Abu Daud)

lt ?t'^-?; Uk 'ig ,rT.'*'oC'43 il ,JG * i.t f'..r'

,F;;i u lt ,ffi Ut i JLit ;ti;uki,ffi l' )';,'
t, a . . t . c9.., I ., i,., t,c 1t.., ltct t .rc.. z e 't

(4>,2,-?) €b-)lS q;)l4l) J^>l ol1;) .W)rtn Y q
4348. Dari lbnu Umar, ia menuturkan, "Utsman tidak ikut serta

dalam perang Badar, karena saat itu ia mengurusi putrinya
Rasulullah SAW yang sedang sakit, lalu Nabi SAW berkata

kepadanya, 'Sesungguhnya engkau mendapat pahala seorang laki-
laki dan bagiannya. "'(HR. Ahmad, Al Bukhari dan At-Tirmidzi, dan

ia menshahihkannya)

Sabda beliau (dan aku berbai'at atas namanya), konteksnya

menunjukkan bahwa hal itu terjadi ketika perjanjian Hudaibiyah, ymg
mana saat itu Nabi SAW mengutus Utsman untuk menemui orang-

orang Makkah.

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Ucapan perawi
(yang sedang sakit). Al Hakim mengeluarkan riwayat di dalam Al
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Mustadrak dari jalur Hammad bin salamah, dari Hisyam bin urwah,
dari ayahnya: 'Nabi sAw meninggalkan utsman dan usamah bin
Zaid untuk mengurusi Ruqayyatr yang sedang sakit, ketika beliau
berangkat ke Badar, lalu Ruqalyatr meninggal ketika Zaid bin
Haritsatr menyampaikan berita gembira."

Bab: Bagian Untuk pedagang yang Ikut Berperang

q,* :* ,y'Sr ,f '€rf ,S* >a; *r?, lG $ ; o-,G'*
,s-{i ,:!'-e ffi 1' {;r'{ tK Gt :i J* ,,r?'d.,?gi i;;

(iV, ,.t ittrl .ttt44\j ,r1r1;3 ,e4i
4349. Dari Karijah bin zaid, ia menuturkan, "Aku melihat seorang
laki-laki bertanya kepada ayahku tentang seseorang yang berperang,
lalu ia membeli dan menjuar serta melahtkan pirdogirgon daram
perangnya, maka ayahlru menjawab, ,sesungguhnya dulu kami
bersama Rasulullah sAlt ketika perang Tabuk, kami membeli dan
menjual, saat itu beliau melihat knmi, dan beliau tidak melarang
lcami. "' (HR. Ibnu Majatr)

'*1 ,";{ a* *t ,)?u._ffi i' J;rili ,jd & i.t ,r'.- *
,>,-., LL:rr,,* i oiir,,# r*i,- :.,*tv,r)G d.
c c , tlo..-.,}r& *" cr,ot.l.+l"1r 6 ,s)l C :Jui Gci ,:b,Sr r:; rS

-5 .;J:, * f ,4 .;; .f ,)i'p; oi,"',* ",). #'+ c;.(.it L?i ,'o,'i, i U;i ol:.i:rf ,,^t:;b ,->:*;

63.-.rr €.:y :.r'p € i yi 
" 

:Jui ,i;i'i L?i ,W,C,
' 

1;'rt:>' -rj ;,:r:r> . &'$ ;;e;rf r;ii
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4350. Dari Ya'la bin Munyah, ia menuturkan, "Rasulullah SAW

menyerukan perang, saat itu aht sudah tua, dan aht tidak mempunyai

pelayan, maka alar mencari seorang pekeria untuk membantuku dan

aku berikan bagian untulotya, maka aku mendapatkan seorang laki-

laki. Ketika sudah dekat wahu keberangkatan, laki-laki itu
mendatangiku lalu berknta, 'Aku tidak peduli dengan bagian (dari

peperangan) dan berapa pun bagianku. Sebutkan sesuatu untukku

(upahku), baik bagian itu diperoleh ataupun tidak.' Makn alat

menyebutkan tiga dinar. Ketika datang bagian ghanimah (harta

rampasan perang), aku hendak memberikan bagiannya, namun aku

teringat tentang dinar yang telah aku nyatakan, makn alcu menemui

Nabi SAW, lalu aku menyampaikan perknra itu kepada beliau, beliau

pun bersabda, 'Alilt tidak menemulcan bagian untulorya dari

perangnya ini baik di dunia maupun di akhirat, lecuali dinar-dinar

yang telah disebutkan "'(HR. Abu Daud)

'r-?*r"itzrra,tli ok L;\i i.t-&Li 6, s:t

W'u-,1t itbLl,ffi i' )-r g? &'tGi a 
^13'; ,f'),

q.* ?-t e*t'r3l,ui'rtrii:) 'bt:)tt *dt'#
4351. Telah diriwayatkan secara shahih, bahwasanya Salamah bin Al
Ahpa' adalah pekerja yang disewa oleh Thalhah ketika ia dikejar oleh

Abdurrahman bin (Jyainah, yaitu latika ia menyerang brigade

Rasulullah SAI{. Lalu Nabi SAW memberinya bagian penunggang

laila dan pejalan ftok. (Makna hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad

dan Muslim dalam hadits yang panjang)

Kemungkinannya, bahwa selain disewa (untuk melayani

keperluan si penyewa) ia pun (dengan sendirinya) bermaksud jihad,

sedangkan riwayat sebelumnya tidak bermaksud demikian. Demikian

l<esimpulan dari pemaduan kedua riwayat tadi.

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Ucapan perawi

(Ya'la bin Munyafr), yakni Ya'la bin Umayyatr, adapun Munyah
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adalah nama ibunya. Kadang ia dinasabkan kepada ibunya
sebagaimana dalam riwayat ini.

Bab: Tentara Bantuan yang Datang Setelah Usai perang

LL'F, L.. ;:: W Ut LX ta; :)v & ;} ai *
(t- ,f:, 'r5 ?,ti, i;'; 'j1 t^J,l;li ;J_ )t?i, (t ,et G,w
'f r:"; -';^3:) t')i ,#, f C,,X eyr',"&rif
'i; taty ,fr;.e6t 4ry u:v ,+ qtj ',ti
t ,{. ffi I' J'rJr'o\|* Jui ,i:* '^;C.>?, A,v.,fj ;
.u.1,."* 0i ,;L'^a *G .6J f#G,dottq'c;i:) l;u
e:r*f ,)Yi'ri- ri) 6t:u,#'&,,;W'ii ,S?;a,i
,'o--, y,,).O\*W'; g, * ** ffu./,q-q

dL'r":\ .:er|i'# y*i, r ( ry 7c*fu.y\
4352. Dari Abu Musa M, ia in'enuturkan, "Kami mendengar berita
keluarnya Rasulullah sAW ketika kami sedang di yaman, maka kami
pun keluar untuk berhijrah kepada beliau, aku dan dua saudaralat,
salah satunya bernama Abu Buraidah dan satu lagi Abu Ruhm, -iamengatakan: bersama sejumlah, atau ia mengatakan: sebanyak lima
puluh tiga, atau lima puluh dua- orang dari kaumku. Lalu kami
menumpang sebuah perahu, lalu perahu kami mendamparknn kami
Habasyah yang dipimpin oleh An-Najasyi, lalu kami bergabung
dengan Ja far bin Abu Thalib dan para sahabatnya yang sudah ada di
sana. Ja far mengatakan, 'sesungguhnya Rasulullah sAW telah
mengirim kami ke sini dan memerintahkan kami agar tinggal di sini,
maka tinggalkan kalian di sini bersama kami-' Lalu kami pun tinggal
bersamanya, hingga akhirnya kami semua kembali, lalu lmmi
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berjumpa dengan Rasulullah SAW setelah penaklukan Khaibar.

Kemudian beliau memberikan bagian kepada kami- -atau ia

mengatakan: Beliau memberi kami darinya- dan beliau tidak

memberi bagian kepada seorang pun yang tidak ikut dalam

penaklulran khaibar, kecuali yang turut serta bersama beliau, selain

para penumpang perahu knmi bersama Jafar dan para sahabatnya,

beliau memberiknn bagian kepada mereka semua"'(Muttafaq 'Alaih)

,*:. W ;nt Jyt';;i :uot;st i V L:t;- 
^fi 

,* r;-:-i'€j *
; Ld ip,y',P. -:.y,, -:-r,*,16r i * i o(:
zl t 4-,,

?f ol1 cr--.a=';s'Of 'rX.'h W;,r Jr' &'i.*i; ;;
|ai;;}'it'J* .:t t i?i U rt)'€t,.u(: Jui A.*
'H ti)L'):r# i.j r:- ArUl rh..J J6 .lnt Jt-t n;t b:t y

ar its3 d*-i,r.ir-{'; r.Lr ,W'4t Sui ,Sa ir,
(ry'e'$t L??: {,i$';) ig'1 .ffi

4353. Dari Abu Hurairah M, bahwasanya ia menceritakan kepada

Sa'id bin Al 'Ash: Bahwa Rasulullah SAW mengutus Aban bin Sa'id

bin Al 'Ash dalam suatu bigade dari Madinah menuju Najed. Lalu

Aban bn Sa'id dan para sahabatnya datang kepada Rasulullah SAW

di Khaibar setelah penaklulcannya, sedangknn tali keknng kuda

mereka telah berhias. Lalu Aban berkata, "Berilah kami bagian

wahai Rasulullah." Abu Hurairah melanjutkan, "Mal{n alat berkata,

'Jangan engkau beri bagian wahai Rasululah-' Aban berkata,
"Engkau berkata begitu wahai lcucing kecil, engkau berani pada knmi

menyeringai dari atas unta.' Makn Nabi SAW berkata, 'Duduklah

wahai Aban.' Kemudian Rasulullah SAW tidak memberi bagian

kepada mereka." (HR. Abu Daud, dan dikeluarkan juga oleh Al
Bukhari secara mu'allaq)
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Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Ucapan perawi
(dan beliau tidak memberi bagian kepada seorang pun yang tidak
ikut dalam penaklukan khaibar ... dst.) menunjukkan bahwa imam
boleh berijtihad dalam pembagian harta rampasan perang dan
dibagikan kepada sebagian tentara bantuan yang datang (setelah usai
peperangan) dan tidak memberikan kepada yang lainnya, ymg mana
dalam hal ini beliau memberikan kepada mereka yang datang bersama
Ja'far dan tidak memberi kepada yang lainnya.

Bab: Pemberian Kepada Orang-Orang yang Dibujuk Hatinya

1;--; e t'.at'$r. W d,'A,k'.^;, 6, Ju r,S V
'o;, ,ry,e)4 F t3;-L1.,.-.at g u^Lt,'rt,;;<tiartn

qilt 11 :Jw |&a,ffi i, J;rd: * .# 
"; 

*.a
ei :iti o;1;l;-r t;ts') .:$1t;.'rrrt:; DG V& s-.;
JLffi lt );4{b';iU; Jt6!"sur'..,tlt e,; oi oi'1
",sj*,, ,V')i qi o$t |tL ! ,Ju; .; ,rjui {rgs.rl

'6rb . jr:\i'+ \i .,a\i Gn:, *Ja ,V.ri t1: )a\i
@b

4354. Dari Anas, ia menuturkan, "Ketika Makrrah telah ditakh;tun,
Nabi sAW membagikan ltarta rdmpdsan perang kepada orang-orang
Quraisy, maka orang-orang Anshar berkata, ,Ini sungguh
mengherankan, pedang-pedang kami yang berlumuran dengan darah
merekn, sementara harta rampasan kami diberikan kepada mereka.'
Lalu hal itu sampai kepada Rasulullah sAW, maka beliau pun
mengumpulkan mereka, lalu beliau bertanya, 'Berita apa yang telah
sampai kepadaku mengenai kalian?' Mereka menjawab, 'Begitulah
yang telah sampai kepadamu.' Merera tidak berbohong. Lalu beliau
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bersabda, 'Tidakkah kalian rela bila orang-orang kembali ke rumah-

rumah mereka dengan keduniaan, sementara l<nlian kembali dengan

Rasulullah sAW kepada rumah-rumah kalian?' Mereka menjawab,

'Tentu (kami rela).' Beliau berknta lagi, 'Andaikan orang-orang itu

menelusuri lembah atau lereng bukit, sementara kaum Anshar pun

menelusuri lembah atau lereng bukit, tentu aku menempuh lembah

Anshar atau lereng buhi Anshar. "'(Muttafaq 'Alaih)

J W d';:r.,r, il' iui:; ,G\ii}6'Jv iJu ,?t'4'€"')

7.r'iC.,-Hi e{lt r*:',#4,0)r )t;f i;if
L|,5'e."; i'ik a';i,s73 U:j',#,ar .111"1 ii,r

'6fr.{r ,fr,y'e* r*, 'd,Li'}t;:i'':'€;" ,e*,
tE9 itW drro:-#'x'ri';1t, u$t'+':;-'olt 's'ft'i 6lr

t*)ri I' J';:, U :ri6 .:ro'# L"P iro'# n )t;
ldr";&)

4355.Dalam riwayat lainnya disebutkan: "Ketika Allah m2mberftran

harta rampasan perang dari orang-orang Hawazin, lalu Rasulullah

SAIV memberikan seratus ekor unta kepada beberapa orang, maka

orang-arang dari golongan Anshar berlata, 'semoga Allah

mengampuni Rasulullah. Beliau memberi kepada orang-orang

Quraisy dan melewatkan kami, padahal pedang-pedang kami yang

relah bermandiknn darah mereka?' Lalu disampaikanlah ucapan

mer.eka kepada beliau, maka beliau pun mengumpulkan merekn, lalu

bersabda, ,sesungguhnya alu memberi kepada orang-orang yang

baru keluar dari kelatfuran, alat melunakkan hati mereka' Tidakknh

kalian rela bila orang-orang pergt dengan membawa harta benda,

sementara kalian pergi dengan Nabi SAW ke rumah knlian? Demi

Allah, apa yang kalian bawa pulang adalah lebih baik daripada yang

mereka bawa pulang.' Merekn berkata, 'Wahai Rasulullah. Kami
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rela. "' (Muttafaq'Alaih)

L;\i ,bLii ,-o7:;Jl eLd W UtV il :Jv ,i; i, *',4J-d, ,pf3,u: e* eir,J,)i quy fr;';.4\t

:y3r.yt.^:g*, j" .*!, e'.9i. i:;-6 ,7,,rt :t?i'"Jt o+lu lrrj:'aii .:t Li \i:f t;, qJ* 6 a:St

,iu'i r'i';:rj i' ii 'l tt\'ly- * ,Jui ,tr?:v 4u .W
dtirb .:;:at* qrt e;riu,;;ii,r ,-,

4356. Dari lbnu Mas'ud, ia -"ruit*7, "Rasulullah 
'Si*

mengkhususkan pemberian kepada sejumlah orang ketika pembagian,
yang mana beliau memberikan seratus elar unta kepada Al Aqra' bin
Habis, memberikan seperti itu pula lcepada '(Jyainah, dan beberapa
orang tokoh bangsa Arab. saat itu beliau mengkhususkan pemberian
dalam pembagian. Lalu seorang laki-laki berha, 'Demi Allah,
sungguh pembagian ini tidak adil, dan tidak mengharapkan keridhaan
Allah.' Malrn alat berkata, 'Demi Allah alat akan menyampaikan
kepada Nabi SAW.' Kemudian alru menemui beliau dan
menyampaikan hal itu, makn beliau pun bersabda, 'Siapa lagi yang
akan berbuat adil bila Allah dan Rasul-Nya tidak adil?' Kemudian
beliau bersabda, 'Semoga Allah merahmati Musa, ia telah
mendapatkan aniaya yang lebih banyak dari ini, namun ia tetap
bers abar. "' (Muttafaq'Alaih)

elv ,i;ii ,r'rr:^t ,i Jri J a, J';:r'oi ,'lx ;.
,.al

.:r-;i J7 &Li jt,,ig .*t#'#K ,GFr-{r36.;

,4t f ff.* C il' ;; t; dto';,yf,t |tr;3'e,*
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4357. Dari Amr bin Taghlib: "Bahwasanya Rasulullah SAW

membawa harta atau sesuatu, lalu beliau membagikannya. Beliau

memberikan kepada beberapa orang dan tidak memberikan kepada

yang lainnya. Karena hal itu, seolah-olah mereka mencela beliau,

maka beliau pun bersabda, 'sesungguhnya aku telah memberi kepada

suatu kaum karena melihat kekhawatiran dan ketidak sabaran pada

hati mereka. Dan aht melewatkan suatu l<aum karena di dalam hati

mereka ada kebaikan dan rasa cuhtp, di antara mereka adalah Amr

bin Taghlib.' Demi Allah. Perftataan Rasulullah SAW ini lebih alar

cintai daripada alu memiliki unta merarr." (HR. Ahmad dan Al
Bukhari)

Konteksnya menunjukkan batrwa pemberian itu diambilkan

dari yang seperlima. Dan mungkin juga diambilkan dari yang empat

perlima bagr yang berpendapat bolehnya merrbagikan dari bagtan

tersebut.

Pensyaratr Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Sabda beliau

(Semoga Allah merahmati Musa, ia telah mendapatkan aniayayang

lebih banyak dari ini, namun ia tetap bersabar) menunjukkan

pengingkaran beliau terhadap kejahilan, dan mengenang kembali

sikap aniaya terhadap orang-orang yang telah lalu. Hadits-hadits di

atas menunjukkan bolehnya imam memberikan harta rampasan secara

khusus atau sebagiannya, kepada orang-orang yang mempunyai

kecenderungan kepada harta, sebagai langkah untuk melunakkan

hatinya, yang mana hal ini didahulukan daripada memberikan kepada

para tentaranya yang kuat imannya dan lebih mementingkan akhirat

daripada dunia.
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Bab: Hukum Harta Kaum Muslimin yang Dirampas orang Kafir,
Lalu Berhasil Diambit Kembali

,ir+irLai, ,rt;:\i ,ii;t'-ri ,JE ;k!t a t:tyo ;j>
,r4';. rS+ ;'#'J'ti-'rVt otr r,9iS, €it?, UK
;ir iut ti1:.t;;,;ili uG ,al;ti -* o6 Liuv
u .- - t. r zz 
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Wy t:.:l vi,l' f Ara,iurt ,t;tGr hr o*

4358. Dari Imran bin Al Hushain, ia menuturkan, "seorang wanita
dari golongan Anshar tertawan, dan ikut terbawa pula Al ,Adhba,

(nama unta Rasulullah sAW yang teringanya terbelah), saat itu
wanita tersebut diikat, sementara orang-orang itu mengistirahatknn
ternak mereka di depan rumah-rumah mereka. pada suatu malam
ikatannya lepas, lalu ia menghampiri unta (menyisir unta-unta
tersebut), bila is mendekati seekor unta lalu bersuara, maka
ditinggalkan, hingga sampailah pada A|Adhba', (ketika didekati) ia
tidak beruasa, ia memang unta penurut 

-dalam riwayat lainnya:
terlatih-, unta itu pun di suruh duduk (merunduk), lalu wanita itu
menungganginya, kemudian membawanya pergi. Lalu mereka merasa
kehilangan, kemudian mencarinya, namun tidak berhasil

"&r':."-;i irrg .!,*st

Mukhtashar Nailul Authar - 
g27.



menemukannya. Sementara itu, wanita tersebut bernadzar kepada

Allah, bahwa jika ia diselamatkan Allah, maka ia aknn menyembelih

unta itu. Ketika sampai di Madinah, ia dilihat oleh orang-orang,

maka mereka pun berteriak, 'Al 'Adhba" untanya Rasulullah sAW.'

Maka wanita itu berkata, bahwa ia telah bernadzar, bila diselamatkan

Allah, makn ia akan menyembelih unta itu.' Maka mereka pun

mendatangi Rasulullah sAW, lalu menyampaikan hal itu kepada

beliau. Maka beliau pun bersabda, 'subhaanallaah. Buruk sekali cara

berterima kasihnya. Ia bernadzar kepada Allah, bila Allah

menyelamatkannya maka ia akan menyembelihnya' Tidak ada

pemenuhan nadzar dengan bermal<siat kepada Allah, dan tidak pula

pada sesuatu yang tidak dimiliki oleh hamba."' (HR. Ahmad dan

Muslim)

,,s\lJ!,5t *';bt ,i'.t;)t iJtG ,:; ";.i +t'^fr ,'; it f
';I;,ir1a'6-;r, d 

":; 
i:r.ffi ir' )';' i;'€ * ";
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4359. Dari lbnu (Jmar: Bahwa ladanya kabur lalu ditangleap oleh

musuh, kemudian kaum muslimin mengalahknn merel<a, htda itu

dikembali lagi kepadanya, itu pada masa Rasuluuah sAW. Lalu

seorang budalotya kabur, lalu sampai di negeri bangsa Romawi,

ketika kaum muslimin mengalahkan mereka, Khalid bin Walid

rnengembaliknn budak itu lcepadanya, itu teriadi setelah tiadanya

NaU S,qW. (Diriwayatkan oleh Al Bukhari, Abu Daud dan Ibnu

Majah)

,irLr:-llr W';Li ,\:At J\',i * q) e\b"oi,?t'2',t's

6;rr;'i:'u'r'r> '*!, ,:* it JL,ffi I' J'* r'J'/
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4360. Dalam riwayat lainnya disebutkan: Bahwa budalotya lbnu (Jmar

melarikan diri ke wilayah musuh, lalu setelah kaum muslimin
mengalahkan mereka, Rasulullah SAW mengembalikan budak itu
kepada lbnu Umar, dan tidak termasuk yang dibagikan (dalam harta
rampasan perang). (HR. Abu Daud)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Para ahli ilmu
berbeda pendapat mengenai hal ini. Asy-Syaf i dan segolongan ulama
mengatakan, "Peserta perang tidak berhak mengambil harta rampasan
yang asalnya dari kaum muslimin, dan pemilik asalnya berhak
mengambilnya, baik sebelum dibagikan maupun setelahnya." Menurut
Ali, Az-Zuhi, Amr bin Dinar dan Al Hasan, "Tidak dikembalikan,
tapi menjadi hak orang-orang yang mendapatkan ghanimah." IJmar,
Sulaiman bin Rabi'ah, 'Atha', Al-Laits, Malik, Ahmad dan yang
lainnya, yang juga merupakan salatr satu riwayat dari Al Hasan dan
yang dikutip oleh Ibnu Abi Az-zanad dari ayahnya dari para ahli fikih
yang tujuh, "Bila ditemukan oleh pemiliknya sebelum dibagikan,
maka ia lebih berhak terhadapnya, narnun bila ditemukan seterah
pembagian, maka ia tidak boleh mengambilnya kecuali dengan
membayar harganya."

Bab: Barang yang Boleh Diambil yang Berupa Makanan dan
Pakan Ternak Tanpa Melalui Pembagian

- tt c zi){t3 '€11 k :Jv @;,'# it *
<ar$t Ltrrl .^*'j,11

4361. Dari lbnu Umar M, ia menuturknn, "Kami memperoleh madu
dan anggur dalam peperangan kami, lalu kami memaknnnya dan
tidak melaporkannya. " (Diriwayatkan oleh Al Bukhari)

Jt;b # l' {;r )G:'€.t*W oi,ug, * qt f
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4362. Dari lbnu Umar, "Pada masa Rasulullah SAW, ada suatu
pasukan yang memperoleh makanan dan madu, lalu tidak disisihkan
seperlimanya dari itu. " (Diriwayatkan oleh Abu Daud)

,:^-i:iitt ; ?; t, e.tV'*i : Ju,F ; !, *,f
ffi ;ur J';, rir; ,!,.;iu .& ,* 3, rri ?';t ubi v 'i-iii

,i€ati ;jt'' 3!fi "p't''3,i it t t> .,i"!-i
4363. Dari Abdullah bin Mughalfal, ia menuturkan, "Ketikn perang
Khaibar, aku memperoleh sekantong minyak, lalu aht
menggunakannya, dan aku katakan, 'Hari ini aht tidak akan memberi
seorang pun dari ini.' Lalu alat menoleh, ternyata ada Rasulullah
SAW sedang tersenrym. " (HR. Ahmad, Muslim, Abu Daud dan An-
Nasa'i)

,oil ?4,Fst oki,ff ;'; tlt;L t*i : JG ;'ri',ri it f
13'rt.'r,i l:rr) .4'"i #tt 1y:

4364. Dari lbnu Abi Aufa, ia menuturkan, "Ketika parang Khaibar
kami memperoleh makanan, lalu orang datang mengambil sekadar
yang culary (untuk dimakan), kemudian pergt." (Diriwayatkan oleh
Abu Daud)

:Jes ffi 1' );r7*i f C,;,*-'St * J; q",6jt *
,69: iy ei (?'oL. &|+ \ ),i;;it €,rtr kU tk

(jr ,f1 itrl .ailrtlt &??:
4365. Dari Al Qasim, mantan budak Abduruahman, darf salah

seorang sahabat Rasulullah SAW, ia menuturkan, "Kami memakan
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daging kambing dalam peperangan dan kami tidak membagikanrya,
sampai-sampai ketika kami kembali ke pertcemahan kami, kantong-
kantong lrami masih dipenuhinya. " @iriwayatkan oleh Abu Daud)

Pensyarah Rahimahullah ra'ala mengatakan: ucapan perawi
(al jazar) yakni kambing yang diserrbelih. Hadits-hadits di atas
menunjukkan bolehnya mengarnbil makanan tanpa melalui
pembagian, dan dikiaskan padanya tentang pe,nganrbilan pakan temak,
namun dalam hal ini sebatas yang dibutuhkan sebagaimana yang
disebutkan dalam hadits Ibnu Abi Aufa. Derrikian pendapat Jumhur,
baik itu dengan adanya imam maupun belum adanya izin imam.

Bab: Kambing Termasuk yang Dibagikan, dan Ini Berbeda
dengan Makanan dan pakan Temak

vQG ,* effi i' )"3 e e;,iG l;<ti n ,p;V
,F 6:r\:-;Ly ,otirv ,u7 Uki3 ,36iiCr: Le o6t'l; i ,y\t::r\:ii,u,tv ,yt *.,i-_6 .i,r J;ri*\y
Lt'ri .4t r|e\'-a ral,'oy,sii i,y)t"r-;Jrt,'fj

1$t:: ,,j i,t> .-4.Jl,'uJ;:u'c.'.J -a#r

4366- Dari seorang lakiJaki Anshar, u **utuikon, iKr*i keluar
bersama Rasulullah sAW dalam suatu perjalanan, lalu orang-orang
merasa kelaparan dan kesulitan (mendapat makanan), kemudian
mereka menemukan lambing, maka mereka berebut untuk
mendapatkannya, sementara periuk-periuk kami sudah mendidih.
Tiba'tiba Rasulullah sAW datang dengan menunggang kudanya, lalu
beliau menumpahkan periuk-periuk rrami dengan busurnya, lalu
mengubur dagingnya dengan tanah, kemudian beliau bersabda,
'sesungguhnya hasil rampasan itu tidak rebih halal daripada
bangkai.' Atau beliau mengatakan, 'sesungguhnya bangkai itu tidak

Mukhtashar IIailuI Authar - 32S



lebih halal daripada hasil rampasan."'(HR. Abu Daud)

*-73+.*:$ ,:# ffi bt J'y, { $i 'iu "g :cJ'*
'-J:;,rr> 
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4367. Dari Mu'adz M, ia menuturkan, "Kami ikut perang Khaibar
bersama Rasulullah SAW, lalu kami mendapatkan kambing, makn

Rasulullah SAW membagikan kepada sebagiannya kepada kami,

sementara yang lainnya dimasukkan dalam harta rampasan yang
lain." (HR. Abu Daud)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Ucapan perawi
(maka Rasulullah SAW membagikan kepada sebagiannya kepada

kami, sementara yang lainnya dimasukkan dalam horta rampasan
yang lain) memtnjukkan bahwa imam boleh membagikan kambing
atau ternak lainnya kepada para mujahid sekadar yang mereka
perlukan selama mereka tinggal di wilayah peperangan, sedangkan

sisanya dimasukkan ke dalam harta ramapasan perang.

Bab: Larangan Memanfaatkan Barang Rampasan Perang
Sebelum Dibagikan, Kecuali Ketika Berperang

f f)}j't ,,f t;i6ffi l' 
'J';:rLi ,'-E c; f"i:, *

ie cG:;'AY,&.F e;'e,'oi ,\i i;L itrq1
'j,.r-*,JJlt:i q'tt:',.5'1 t't,|'Jrr'i;uitit e Nr

(lrr'r'rfrr 
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4368. Dari Ruwafi' bin Tsabit: Pada iirO, perang nunarn,

Rasulullah SAW bersabda, "Tidak dihalalkan bagi seseorang yang
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beriman kepada Allah dan hari akhir untuk menjual harta rampasan
perang sebelum dibagikan, tidak halal pula mengenakan pakaian dari
fo'ft kaum muslimin sehingga apabila ia merusalorya maka harus
menggantinya, dan tidak halal pula menunggangi tunggangan dari
fa'i kaum muslimin sehingga apabila melemahkannya malca ia harus
menggantinya." (HR.Ahmad dan Abu Daud)

'U* i: ,-r{. t;-- ,F'sri i\i- illt .Jti ;v*' it ,f
cJ-,rL ?'J. *.lrei';*,{ ;?.'& ubr L* i:;#t'qi 

n .'* e \ i..b *A,:^2;'r-co,i:i.'c: 
"G

(r;iitjr>Jiri #,!n;GW
4369. Dari lbnu Mas'ud, ia menuturkan, "Aht menemulcan Abu Jahal

-ketilra perong Badar- sudah terlupar di tanoh, ia
mempertahankan dirinya dari serangan orang-orang dengan
menggunakan pedangnya, lalu alar melayaninya dengan pedanght
yang sudah tidak bagus, lalu mengenai tangannya sehingga
pedangnya terlepas, maka aht pun mengambilnya lalu
menghantamkannya sehingga membunuhnya. Setelah itu aku
mendatangi Nabi sAW lalu memberitahu beliau tentang hal itu, maka
beliau pun memberikan pedangnya itu kepadaftu. " (IIR. Ahmad)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Disebutkan di
dalam Al Fatfu: Mereka telah sepakat tentang bolehnya menunggangi
tunggangan (yakni oleh para peserta perang) dan mengenakan pakaian
musuh (yang telah diperoleh) serta menggunakan senjata mereka
selama peperangan, kemudian dikembalikan setelatr selesai
peperangan.

" Fo'i adalah harta yang ditinggalkan musuh. yakni harta yang diperoleh dari
musuh tanpa melalui peperangan.
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Bab: Hadiah yang Diambil Oleh Pemimpin dan Anggota, Atau
yang Diambilkan dari Hal-Hal yang Mubah di Wilayah Perang

.:J';i lr.1.ijr gru 
'ffi lnt Jy, J$ :Jtl"q*t r {J',rj *

(:Li irtr1
4370. Dari Abu Humaid As-Sa'idi, ia berkata, "Rasulullah SAW

bersabda, 'Hadiah yang diambil oleh para pekerja adalah

kecurangan (pengkhianatan). "' (HR. Ahmad)

c . ,c.ti, rzc. 
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4371. Dari Abu Al Juwairiyah, ia menuturlwn, "Aleu memperoleh

pundi merah berisi uang-uang dinar dari wilayah Romawi pada masa

pemerintahan Mu'awiyah. Saat itu kami dipimpin oleh seorang

sahabat Nabi SAW dari Bani Sulaim yang bernama Ma'n bin Yazid.

Lalu aht membawakannya kepada Ma'n, kemudian ia
membagikannya kepada knum muslimin, dan ia pun memberilat

sebanyak yang diberikan kepada setiap orang yang diberinya, lalu ia
berkata, 'seandainya aku tidak mendengar Rasulullah SAl4/ bersabda,

'Tidak ada tambahan (dari harta rampasan) kecuali setelah dibagi

lima,'36 tentu aht akan memberikannya kepadamu.' Kemudian ia

3u Yakni kecuali diambilkan dari yang seperlima. Sedangkan itu tidak termasuk

yang seperlima, sebab barang itu termasuk fa'i (barang yang ditinggalkan oleh

musuh), sedangkan yang seperlima itu diambilkan dari ghanimah (dari
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menawarkan kepadalcu untuk mengambil bagiannya sendiri, namun
alat menolalcnya." (Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Ucapan perawi
(Dori Abu Al Juwairiyah), namanya adalah Hiththan bin Khaffaf.
Hadits di atas diberi judul oleh Abu Daud dengan: Bab pemberian
tambahan berupa emas dan perak. Maksudnya, boreh atau tidak?
Penulis berdalih dengan hadits ini dalam menetapkan status harta yang
mubah yang diperoleh dari wilayatr perang, bahwa harta itu menjadi
hak semua anggota pasukan, jadi tidak termasuk yang dikhususkan.

Bab: Ancaman Keras Terhadap pengambilan Harta Rampasan
Perang Sebelum Dibagikan, dan perintah untuk Membakar

Barang yang Diambil

?'r'i 7 ,:i-- Jtffi i' )?t { a,;,jti + ;;; sj *
; .;At t ir,uj L6;lt *,L, r, t:^t'f;'rt,W &
1iJ i ,y,r'^)'^$r'i'* e i; );, ei ,e,rjt ;1aur
)", e iu tsn3)t a; fu .3;t €.'r. i:)',".-ai, Jti
J 4:^ r :k.iL,a oK,^.--'- i:',:., o

o., i c. c ..' :'fr'''1'j':e:t "l-.;#'lr

'l.-.,.*; 
;; enb ,k ,ffi ir JirjG .ar J?, c_ ,i',riilr

:., tci.^,.o'.

v p -* f :,. ;rtlt i t^rri ,t:r6 ^)L'-# aifut L! ,,.q
L-t :Ju;; ,f,V'ri 11,y;i*' ,6lt Ll ,jG .p,r;t,
'ri :J',-'!tV:ffi .i,r J?, Jw .:;* ?;'*i ,kt Jt-,,

dL",t\ .16 cy t:kr7

peperangan), sehingga barang itu tidak termasuk yang bisa dijadikan tambahan.
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4372. Dari Abu Hurairah M, ia menuturkan, "Kami berangkat

bersama Rasulullah SAW menuju Khaibar, lalu Allah 'Azza wa Jalla

memberikan kemenangan kepada kami, kami tidak mendapat harta

rampasan perang berupa emas maupun perak, tapi knmi memperoleh

harta yang berupa peralatan, maknnan dan paknian. Kemudian kami

bertolak menuju lembah. Sementara itu Rasulullah SAW disertai oleh

seorang budak mililorya yang diberikan oleh seorang laki-laki

buntung bernama Rifu'ah bin Yazid dari Bani Adh-Dhubaib. Setelah

kami sampai di lembah, budak Rasulullah SAW berdiri untuk

menambat unta, tiba-tiba muncul panah dan mengenainya, dan saat

itu tiba ajalnya. Maka kami berl<nta, 'Kasian, ia memperoleh

syahadah wahai Rasulullah.' Rasulullah SAW bersabda, 'Sekali-knli

tidak. Demi Dzat yang iiwa Muhammad berada di tangan-Nya.

Sesungguhnya kantong yang diambilnya kettka perang Khaibar dari
harta rampasan yang belum dibagilwn itu akan menjadi nyala api

baginya.' Maka orang-orang pun leaget, lalu datanglah seseorang

dengan menyerahkan satu atau dua tali sandal kepada Rasulullah

SAW, lalu Rasulullah SAW bersabda, 'Satu atau dua tali sandal (dari

harta rampasan yang belum dibagiknn) adalah api."' (Muttafaq

'Alaih)

"'4r d1;;Ui1 El ,:# i; ori 6,Ju -ti;jr i.'#'*
a'

Lx liui ,f t ,p rr7 ,F ,:r43'o* ,,i;,Lx l;ta ,w

\i ,qi| f';. e)6, e'^3-?, ;\,k ,ffi *t J't*ri* ,V
o.,1 :u,rlt ,f.)6 t+51 ,*,L!jtt u.t6- tffi il J';:.,i"'"i .r,;Q
a*:t ;;'t;-.1 'iy :'c,,-;g'.*:;i ;Ju .o'x;r' ,f z?)t s+n'l

(V, i3i t :r> . ;t'-*.P' !l
4373. Dari (Imar bin Al Khaththab, ia menuturkan, "Ketika perang

Khaibar, sejumlah sahabat Nabi SAW datang lalu berkata, 'Fulan

syahid, Fulan syahid.' Hingga ketika merekn melewati seorang laki-
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laki, mereka berkata, 'Fulan syahid.' Maka Rasulullah SAW
bersabda, 'Sekali-kali tidak, sungguh alru melihatnya di neraka
karena lrain atau baju lrurung yang dicurinya (dari harta rampasan
yang belum dibagilcan).' Kemudian Rasulullah SAW berkata, 'Wahai
Ibnul Khaththab, pergilah dan serukan pada orang-orang:
Sesungguhnya tidak akan masuk surga kecaali orang-orang yang
beriman.' Malca alat pun keluar, lalu aht serukan: 'sesungguhnya

tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang beriman. "' (HR.
Ahmad dan Muslim)

,iTf iitj-,y;W"',;tF ;" ok itt'3i l' * r
fr;-:j ,!\o'r:k fJ'i ft e i,W lnt J?, Jui ,*,rt

<U r$t r'c;i it rr> .qi"'$ i;V
4374. Dari Abdullah bin (Jmar, ia menuturkan, "Barang-barang Nabi
SAW dijaga oleh seorang laki-laki yang bernama Kirkirah, lalu ia
manti, maka Rasulullah SAW bersabda, 'Ia di neraka.' Malra orang-
orang pun pergi untuk melihatnya, ternyata merelm mendapati baju
larung yang dianinya (diambilnya dari harta rampasan perang
dengan diam-diam sebelum dibagikan)." (HR. Ahmad dan Al
Bukhari)

r\.;ti'qaci stffi yt;;;ir 'ju r-bl.ir + r
- b:, ie*'^*:r,:fu ;ey, i;X,,/A; €. 6;6
.zi)t q,it..zii & * r.ri ,,irr J';:, (- :Jui * i f6l_U:
;.4'of'o;i c; ,,)u .1',jG r6^i q6- t"r*{|g
.:,!-I-'^rri'J, lqt ?i_ :ri4 Ui'; :Jw ,otr. r-xLu to;

tt.z cfi. t.o I t.,
(:ylr yl-2 J^>l oly;)
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4375. Dari Abduttah bin Amr, ia menuturkan, "Adalah Rasulullah

SAW, apabila beliau memperoleh harta rampasan perang, beliau

memerintahkan Bilal supaya menyerukan kepada orang-orang, maka

mereka pun berdatangan dengan membawa harta rampasan mereka,

lalu beliau menyisihkan seperlima, lalu membagikannya. (Lalu suatu

ketika), setelah itu ada seorang laki-laki datang dengan membawa tali

pengiknt ternak yang terbuat dari bulu, lalu ia berkata, 'Wahai

Rasulullah, ini harta rampasan yang kami peroleh.' Maka beliau

berkata, 'Apakah engkau mendengar Bilal menyerul<an tiga kali?' Ia

menjawab, 'Ya.' Beliau pun bersabda, 'Apa yang menghalangimu

untuk datang membawanya?' Lalu ia pun meminta maaf, kemudian

beliau bersabda, 'Bawalah nanti pada hari kiamat, alu tidak akan

menerimanya darimu. "'(HR.Ahmad dan Abu Daud)

.oo6,j';.1

4376. Al Bukhari mengatakan, "Telah diriwayatkan dalam lebih dari

satu hadits yang bersumber dari Nabi SAW mengenai pengambilan

diam-diam harta rampasan yang belum dibagikan, yang mana beliau

tidak memerintahkan untuk membakar barangnya."

,;': ,pi;t'jrl;k,'t'&t ilui:st; i f i Cy ,r
c tt ) c . ' ,. ,i'.* * e.,-.;-;: '+,i*,*A:;Jia,i;i hi',!oLV 

r;fG ,j;i ,y';t i*rr;y.:Jv ,W,dt ;r ,7uat

\,i* .ib ;iu'J:C ,G# :6'G.€L; iSv .i'i.;t:t

(lrt.>'r!fi 1;i itjrl .*'u!"i':
4377. Dari Shalih bin Muhammad bin Zaidah, to *"n iurian, "Aku

memasuki negeri Romawi bersama Maslamah, lalu didatangkan

seorang laki-laki yang telah mengambil harta rampasan perang
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(sebelum dibagikan), Ialu ia bertanya kepada salim mengenai hal itu,
malra ia pun menjawab, 'Aht mendengar ryahht menceritakan dari
Umar bin Khaththab, dari Nabi SAW, bahwa beliau bersobda,
'Apabila kalian mendopatkan seseorang mengambil harta rampasan

perang (sebelum dibagil@n), maka bakarlah barangnya, dan pukullah
ia (pelakunya)." Lalu ia menemukan mushaf di dalam barangnya,
maka ia pun bertanya lagi lcepoda Salim mengenai hal itu, ia
menjawab, 'Juallah, dan shadaqahlah hasilnya. "'{Diriwayatkan oleh
Ahmad dan Abu Daud)

f 6i W at Jt-, ti ,"1* * ,+j ,r ,.]1t ,/ )* ,f
()r;"ri1ir1.; .;i.p, Jtar L6 $?';,i

4378. Dari Amr bin Syu'aib, dari oyahnya, dari kakeknya:
"Bahwasanya Rasulullah sAW, Abu Bakar dan (Jmar membakor
harta rampasan yang diambil (sebelum dibagikan), dan memulail
(pelala)nya. " (IIR. Abu Daud)

.'{-iL i:fii ,q 6?t arrj, *i':r;j
4379. Ia menambahkan dalam suatu riwayat y*g airruutkannya
secara mu'allaq: *dan tidak memberinya bagian.',

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Hadits-hadits di
atas menunjukkan haramnya mengambil harta rirmpasan perang
sebelum dibagikan, baik itu sedikit maupun banyak. Ahmad
berpendapat dalam salah satu riwayat darinya, bahwa barang tersebut
dibakar. Demikian juga pendapat Makhul dan Al Auza'i. Sementara
menurut Al Hasan, "Semua barang itu dibakar kecuali yang berupa
ternak dan mushaf."

Disebuftan di dalarn Al Ikhtiyarat: Membakar barang yang
diambil adalatr sebagai peringatan, bukan sebagai hukuman yang
wajib. Dalam hal ini imam berijtihad sesuai dengan kemaslahatan
yang dipandansya. Di antara hukuman secara materi adalah bahwa
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Nabi SAW tidak memberikan salab oarang bawaan musuh yang

dibunuh) kepada seorang tentara bantuan (yang membunuh muduh

tersebut), sebagai hukuman karena menunjukkan permusuhan kepada

pemimpin fiihat hadits 4303 dan 4304J.

Bab: Pemberian Maaf dan Menerima Tebusan Berkenaan dengan

Para Tawanan

'#LJ,q'i'!;1, r.ilt ru'* OAt,f i ");>?r

fu|e ei-?r'5a'&i-l s nlt'j1'r} :€ ir ii6

*r'';.;it1,1 .8i l1 A.<:#i'itfbi :'uk
d€i.'-!-,;lrt','i!s

4380. Dari Anas: Bahwa delapan puluh orang Malkah (dengan

membawa senjata) menuruni bukit Tam'im untuk menyerang Nabi

SAW dan para sahabatnya (secara tiba+iba) dan membunuh mereka

ketika shalat Subuh, namun Rasulullah SAW berhasil menangkap dan

menawan merelra. lalu beliau melepaskan mereka, maka Allah 'Azza

wa Jalla menurunkan ayat: 'Dan Dialah yang menahan tangan

mereka dari (membinasaftan) kamu dan (menahan) tangan kamu dari

(membinasakan) mereka di tengah ftota Mekknh sesudah Allah

memenangkan kamu atas mereka' hingga akhir oyof'"'(HR' Ahmad,

37 Yaitu ayat: "Dan Diatah yang menahan tangan mereka dari 
-(membinasakan)

kamu dln (menahan) tangan kamu dari (membinasakan) mereka di tengah kota

Mekkah sesudah ,cfuon *"*"nanglcan kamu atas mereka, dan Allah Maha

Metihat aps yang kamu keriakan. Merekalah orang-oran9 yang kafir yang

menghalangi'paiu dari (masuk) Masjidil Haram dan menghalangi haoan

korian saipai ke tempat (penyembelihan)nya. Dan kalau tidaklah karena laki'

laki yang mukmin dan peiempuan-perempuan yang mulonin yang tiada kamu

ketaiui,Tahwa kamu aian membunuh mereka yang menyebabkan kamu ditimpa

kesusahan tanpa pengetahuanmu (tenUlah Allah tidak akan menahan tanganmu

ttari membiiasakan mereka). Supaya Allah memasukkan siapa yang
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Muslim, Abu Daud dan At-Tirmidzi)

'r-alt ok 'j : j;r. ,6,r.;;i 4,Su ffi d,"oi ,# U ;L ,*
':,.,,,-3;f !rr1 .J g; F, ,,1'sr'G'r;-"Jt '; l?',5e';

.t.. o.l.
(:-21: yt1 

tSr$t,

4381. Dari Jubair bin Muth'im: Bahwasanya Nabi SAW bersabda
mengenai para tawanan Badar, "Seandainya Al Muth'im bin Adiy
masih hidup, lalu ia berbicara kepadaku tentang mereka yang
ditawan, tentulah ahr akan melepaskan merelra3s untulorya." (HR.
Ahmad, Al Bukhari dan Abu Daud)

,fr'*;u ,y E)+ W :, l;; u;.:JG;;_; ei *
itd- l'rb;i,yq,,ti',& qd';.'di'i irr-'i"?'e'u.
J-'!L+ t'Y ,Ju; ffi i' J;,9la';*,r*.J.ir e!* q
* * ul, ,,t6'f it o\,i"'U t-"o*:Jw tua
J;, k" + 6 4r'ai'Jl )ur ij s ol, ,{b ,rL
u, ey ,,SG tli 6-'it:r:" t1 :Jtit,-rlir -r; ok &,ffi .irr

'i,$,g3ti &|fu of:,fb e'€ e o\,i,.-ii
t on &',ffi yt ,S;; i'*'.lb y ^-"*'p' ;116jt i--i

,-3 H t 1 ,:.ls 'J c'rsr, :Jui ta;t; t;-' ,!:l* tiv ,Ja ,At

dikehendaki-Nya lce dalam rahmat-Nya. sekiranya mereka tidak bercampur
baur, tentulah Kami akan mengadzab orang-orang kafir di antara meieka
dengan adzab yang pedih. Ketika orang-orang kafir menanamkan dqlam hati

^, !_"1"Y kesombongan (yaitu) kesombongan jahitiyah.. (es. Al Fatb (4g): 24-26).'" Yakni tanpa tebusan.
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@?'6rb.@ i' J';'rW.;';V e * ai- "*t--)r

4382. Oarf itu Hurairah, ia menuturkan, "Rasulullah SAW mengirim

suatu brigade ke arah Najed, lalu kembali dengan membawa seorang

laki-laki dari Bani Hanifuh yang bernama Tsumamah bin utsal,

pemuka warga Yamamah. Lalu mereka mengikatnya di salah satu
-tiang 

masjid, kemudian Rasulullah sAW menghampirinya dan

berkata, 'Apa maumu, wahai Tsumamah?' Ia meniawab"Aku baik-

baik saja, wahai Muhammad, iika engl<au ingin membunuh maka

engkau membunuh orang yang berhak dibunuh' jika engkau memberi

kenikmatanmakaengkautelahmemberikepadaorangyangbisa
berterimakasih,d.anjikaengknumenginginknnhartabenda'maka
mintalah berapa yang kau inginknn, pasti aknn diberi.' Lalu

Rasulullah sAW meninggalkannya. setelah keesokan harinya, beliau

mendatanginya (untuk kedua kalinya) lalu berkata kepadanya, 'Apa

maumu, wahai Tsumamah?' Ia menjawab, 'sebagaimana yang telah

akukatakankepadamu,jikaengkauinginmembunuhmakaengkau
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membunuh orang yang berhak dibunuh, jika engkau memberi
kenilonatan maka engkau telah membei kepada orang yang bisa
berterima kasih, dan jika engkau menginginkan harta benda, maka
mintalah berapa yang kau inginrran, pasti akan diberi.' Lalu
Rasulullah sAW meninggalkannya. Keesoknn harinya, beliau
mendatanginya (untuk ketiga katinya) raru berkata kepadanya, ,Apa

maumu, wahai Tsumamah?' Ia menjawab, ,sebagaimana yang telah
aku kataknn kepadamu, jika engkau ingin membunuh maka engkau
membunuh orang yang berhak dibunuh, jika engkau memberi
kenikmatan maka engkau telah memberi kepada orang yang bisa
berterima kasih, dan jika engkau menginginkan harta benda, maka
mintalah berapa yang kau inginkan, pasti akan diberi., Lalu
Rasulullah sAll berlmta, 'Lepaskan Tsumamah.' (setelah kpas)
Tsumamah pergi menuju ke suatu kebun di dekat masjid, kemudian
mandi, lalu ia masuk masjid, lcemudian mengatakan, ,Alar 

bersaksi
bahwa tidak ada sesembahan yang haq selain Allah, dan alu bersaksi
bahwa Muhammad adalah hamba-Nya dan utusan-Nya. wahai
Muhammad, Demi Allah, sebelumnya tidak pernah ada wajah orang
yang paling aht benci di muka bumi ini selain wajahmu. Namun
selrarang wajahmu sudah menjadi wajah yang paling aht cintai. Demi
Allah, sebelumnya tidak ada agama yang paling alcu benci di muka
bumi ini selalin agamamu, tapi sekarang agamamu telah menjadi
agama yang paling alat cintai. Demi Ailah, sebelumnya tidak ada
negeri yang paling aku benci di mukn bumi ini selain negerimu, tapi
sekarang negerimu telah menjadi negeri yang paling alat cintai.
(Ketahuilah), sesungguhnya brigademu telah menangkoptru ketikn aku
hendak mengerjakan umrah. Bagaimana menurutmu?' Maka
Rasulullah sAW menyampaikan berita gembira, lalu menyuruhnya
untuk melal<sanaknn umrah. sesampainya di Makkah, seseorang
bertanya kepadanya, 'Apakah englwu sudah menjadi pengilatt agami
shabi'ah [maksudnya telah berpindah ke agama MuhaimadJ?' Ia
menjawab, 'Tidak, akan tetapi arat terah berserah diri (masuk Islam)
bersama Rasulullah sAW. Dan demi Allah, tidak aknn didatangkan
kepada kalian bii-bii gandum dari yamamah kecaali Rasutullah
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SAW mengizinkannya. "'3' lMuttufaq'Alaih)
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3e Yamamah itu dahulu merupakan daerah lumbung pertanian kota Mekkah.
Kemudian pulanglah Tsumamah ke negerinya, dan memboikot seluruh
pengiriman barang ke Mekkah hingga orang-orang Quraisy mengalami kesulitan
yang arnat sangat. Akhirnya mereka mengirimkan pesan kepada Rasulullah
SAW memintanya -melalui hubungan rahim mereka- agar mengirimkan pesan

kepada Tsumamah untuk membiarkan mereka mengimpor makanan, maka
Rasulullah SAW melakukan hal tersebut.
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4383. Dari lbnu Abbas M, ia menuturkan, "setela para tawanan
(kuffar) ditawan -yaloi dari perang Badar- Rasulultah sAW
bertanya kepada Abu Bakar dan (Jmar, 'Bagaimana pendapat kalian
tentang para tawanan itu?' Berkotalah Abu Barrnr, "wahai
Rasulullah! Mereka itu adalah anak-anak paman dan keluarga kita.
Aku berpendapat, agar bita ambil tebusan saja dari mereka sehingga
apa yang kita ambil itu menopang kekuatan buat kita menghadapi
kaum Kafir. semoga saja dengan begitu, Ailah memberi mereka
hidayah kepada Islam.' Lalu Rasulllah sAlv berknta, ,Bagaimana
pendapatmu, wahai lbnul Kaththab?' (Jmar menuturknn, ,Aht
menjawab, 'Tidah demi Alrah! Arat tidak sependapat dengan Abu
Bakar, alan tetapi menurut pendaBatrat, engrau berikan mandat
kepada lrami untuk memenggal leher mereka. ingt@u berikan mandat
kepada Ali atas 'Aqil [bin Abi rhalibJ agar ia i"^"oggor rehernya,
dan engkau berikan mandat kepadalru atas Fulan 

-seorang kcrabat
umar- agar aftu memenggar rehernya, serta engkau berirran mandat
kepada Fulan atas Furan 

-kerabatnya- (agar ia memenggar
lehernya)- Karena sesungguhnya mereka itu aiatah para pemurra
kelatfuran dan para pemimpin mereka.' Namun Rasulutiah sAw tebih
cenderung kepada pendapat Abu Barrar dan tidak cendentng rrepada
pendapatlcu. Keesokan harinya, ketika arat datang, arat mendapati
Rasulullah sAW dan Abu Bakar tengah duduk sambil menangis.
Lantas alru bertanya, 'r{ahai Rasuruilah, torong beritahukan
kepadala4 apa yang menyebabkan engkau dan iahabatmu ini
menangis? Bila patut arru menangis maka arat akan menangis pura,
dan jika tidak malm alcu akan berusaha menangis karena tangis lcalian
berdua.' Maka Rasulullah sAW menjawab, 'Aku menangis terhadap
hal yang ditawarkan oreh para sahabatmu, yaitu agal mengambir
tebusan. Hal itu telah menawarkan siksaan mereka terhadaplat lebih
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dekatdaripohonini_yangdidelratbeliau_-'LaluAllah,Azzawa
Jalla menurunkan trr*onlNyo, 'Tidak patut, bagi seorang Nabi

mempunyai tawanaT sebelum ia dapat melumpuhknn musuhnya di

mulca bumi' hingga 'Maka makanlah dari sebagian rampasan perang

yang telah kamu ambil itu, sebagai makanan lang hatal lagi baik'Ao

MatraAtlahtelahmenghalallwnghanimahbagimereka"'(HR'
Ahmad dan Muslim)

i.\i ,T.?';^)'t;' Jif itu'g;# iu' 
'J";r"ui tu,$ it ,f\,- ,

1!jt'>'rf1 i$r'1 .iv

4384. Dari lbnu Abbas: Bahwasanya Rasulullah SAW menenp*o7

tebusan laum jahiliyah dalam perang badar sebanyak empat ratus

(dirham). (HR. Abu Daud)

'd.'J3'i;.,7r1i,.11'€k ,.t\l'5 (i 'Uu 
'aG t

,-A-iJ-ri'r-br;:Uk 6'r1a +';fi:r'l! tr6' €i lu.

a i;,ffi l, J?, .r1') ill' :dv' roi si' e Uttsti
ir, W ti\7, 6,+1 a r;y'oi'irL'ol.:Jt;o 'in'yt':i,

(it;'i!, i;i i1r> .t:riu; tqj

4385. Dari Aisyah, ia menuturkan' "Ketika orang-orang Makkah

mengirim utusan untuk menebus orang-orang mereka yang ditawan

oo Yaitu ayat'- "Tidak patut, bagi seorang Nabi mempunyai tawanan sebelum ia

clapat melump"n*d *"t"i"i" di mufi-bumi' Ksmu menghendaki harta benda

duniawiah r"aongkon"iiio,i'k "gn""arki 
(pahala) akhirat (untulonu)' Dan Allah

Maha perkasa lagi iaha Bijakiana, Kalau sekiranya tidak ada ketetapan yang

telah terdahuu aori- ittoh, niscaya kamu ctitimpa sil<saun yang besar karena

tubusan yang kamu ambil' Maka makanlah dari sebagian rampason perang' yang

Plah kamu ambil itu, sebagai makanan yang halal lasi-baik-'-dyn bertaqwalah

kepacla ,nilon; ,"ruisg"i"l' etU'n Maia Pingampun lagi Maha Penvayang'"

(Qs. Al Anfaal (8): 67-69)'
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(oleh kaum muslimin), zainab juga mengirimkan harta untuk menebus
Abu Al 'Ash (suaminya), yang mana ia mengirimkan karung yang
dulunya milik Khadijah yang diberikan kepadanya l@tit@ menilah
dengan Abu Al 'Ash. Ketika Rasuruilah sAlv melihatryru, beliau
sangat tersentuh, malca beliau bersabda, 'Bagaimana bila kalian
melepaslan tawanan (yang ditebus)nya dan mengembalikan
tebusannya kepadanya?' Merelca berlcata, ,Baiklah.,,, (I:[R. Ahmad
dan Abu Daud)

';il-ljt,,p &:, Lsn W ),,)?;'oi, ;A;,? ;rrk .*
tt 4 . . t . cl.. t -. / t - - 

t ','4r.*3 "guA, L,3;i l;) .F e 4 
-# 

;r.:j, i,F,
,c'-t. .c -:; -"tF qi,!,Y-li

4386- Dari Imran bin Hushain: Bahwasanya Rasuluilah sAW
menebus dua orang muslim dengan seorang musyrik dari Bani ,(Iqail.
(IrR. Ahmad dan At-Tirmidzi, dan ia menshahihkannya, namun ia
tidak menyebutkan redaksi: dari Bani ,Uqail)

,itu *s'S-;-'f 2:i i7_- ,s:;\i u:r6 oti ,j6 c(o ;r.t ;
i;; ,ju .*4t ,a\i i.fj frtt;i ol giuffi ^i,ri;i f-"t-

:Jt-; '*A;*,iu rCc 6:Jv, ,yj jl,$ r>vt;
(Gf it1r1 .r_tj +tr ) lrg ,rt_ri.J-i '4EL=jr

4387. Dari lbnu Abbas, A menuturk r, ,,Ado ,"iu*tot, tononon -dari perang Badar- yang tidak ditebus, laru Rasuruilah sAW
menetaplrnn tebusan mereka dengan mengajari baca tulis untuk anak-
anak golongan Anshar. Suatu ketika, seorang anak menghampiri
ayahnya sambil menangis, makn sang ayah bertanya, ,Ada 

apa?,
Anak itu menjawab, 'Guruku memukurku.' Maka ia berkata, ,si buruk
itu menuntut balas peristiwa Badar. Demi Allah, jangan engkau
datang lagi kepadanya selamanya.,', (HR. Ahmad)
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Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Berkenaan

dengan kisah Tsumamah terkandung banyak faidah, di antaranya:

Bolehnya mengikat orang kafir di masjid; bolehnya memaafkan

tawanan yang kafir; mandi ketika masuk Islam; dan bahwa sikap baik

dapat menghilangkan kebencian dan melahirkan kecintaan. Penulis

berdalih dengan hadits-hadits di atas dalam menyatakan bolehnya

pemberian maaf kepada para tawanan dan menerima tebusan untuk

membebaskan mereka. Jumhur menyatakan, bahwa perkara para

tawanan kafir yang berupa kaum laki-laki dewasa diserahkan kepada

imam, dialah yang menentukan keputusan yang lebih bemanfaat bagi

Islam dan kaum muslimin. Setelah mengemukakan hadits Imran bin

Hushain ini, At-Tirmidzi mengatakan, "Mayoritas ahli ilmu dari

kalangan para sahabat Nabi SAW dan lainnya mengamalkan hadits

ini, yaitu bahwa imam berhak memaafkan siapa yang dikehendari dari

antara para tawanan, membunuh yang dikehendakinya dan meminta

tebusan bagi yang dikehendakinya.

Bab: Tawanan yang Memeluk Islam (Setelah Ditawan) Masih

MeruPakan Milik Kaum Muslimin

,J-31,4.;e'q us i,su ;r; ; .,.C C .

Ol)+e Oe
. . .1:
Ot-rV

ffi ir J';rtt.>i?ii,W nr Jr, ?t*i a b'tirt
ffi ju' J';, * ;r,it;ratA'+?t,P4,4)L;
'1:JJterfu: c i,lui i& .!^1;) (-:Jw ,gl)t €;t
firtjl/;-;i:,lr- t-ir?;st q Lti' ai,L'o'rt!r, o1'*i
ilt.o .'"Zl U ,:r2.1 (- :Jta'rt;13 .'^u J:-it'"i 'q',*t;L

Sr '.^i;i 'a;i ry uit ,W7 iJu *'iyise roiu c

J :JG, ll1 |rU U i;.1 tI-:ir,u .e J:-Ut ; .r>t;:t
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4388. Dari Imran bin Hushain,ia menuturkan, ,,Sulru Tsaqtf adalah
selrutu Bani 'uqail suatu ketika mereka menawan dua orang sahabat
Rasulullah sAW, sementara para sahabat Rasuluttah sAllt menawan
seorang laki-laki dari Bani '(Jqail, dan ilail terbawa juga bersamanya
Al 'Adhba' (nama unta, yaitu unta yang terbelah telinganya).
Kemudian laki-laki itu menghadap kepada Rasulullah sAW dalam
keadaan terikat, laki-laki itu berkata, 'wahai Muhammad.' Beliau
pun menghampirinya lalu bertanya, 'Ada apa?' Ia bertanya,
'Mengapa engkau menangkapku dan mengambil penghulu haji

-maksudnya Al Adhba'-?' Beliau menjawab, 'Alru menangkapmu
lrarena lcejahatan selcutumu, Tsaqif,' Lalu beliau meninggalkannya,
malra labi-laki itu kembali memanggilnya, 'wahai Muhammad. wahai
Muhammad.' Beliau bertanya, 'Ada apa?' Ia berknta, 'Alat seorang
muslim.' Beliau bersabda, 'seandainya engrcau mengatakannya ketika
engkau bebas, tentulah engkau akan sangat beruntung.' Kemudian
beliau meninggallcannya. Lalu laki-laki itu memanggilnya lagi, ,Hai

Muhammad. Hai Muhammad.' Beliau menghampirinya lagi dan
berlrata, 'Ada apa?' Ia menjawab, 'Aku lapar, berilah alat makanan,
dan alru pun haus, berilah alru minum.' Beliau berkato, 'Ini
keperluanmu.' selanjutnya ia dipertukarkan dengan dua sahabat yang
ditawan. " (HR. Ahmad dan Muslim)

Pensyaratr Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Ucapan perawi
(bijarirati hulafoa'ika [karena kejahatan sekutumuJ). Disebutkan di
dalam An-Nihayaft: '?engertiannya, bahwa orang-orang Tsaqif telatr
mengkhianati perjanjian antara mereka dengan Rasulullah SAw, dan
hal itu tidak diingkari oleh Bani 'uqail, sehingga Bani .uqail
dianggap sama seperti mereka (Tsaqif) dalam hal menffianati
pe{anjian." Hadits ini menunjukkan bahwa seorang tawanan masih
tetap sebagai milik kaum muslimin walaupun ia telah memeluk Islam,
karena orang itu memberitahu batrwa dirinya muslim setelah ia
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tertawan, sehingga Nabi sAw tidak menerimanya dan tidak

membebaskannya, dan hal itu tidak menyebabkannya keluar dari

penawanannya. Hadits ini juga menunjukkan, bahwa imam berhak

menolak keislaman orang yang sudah diketahui bahwa ia tidak

menyukai Islam, akan tetapi ia menyatakannya hanya karena terpaksa,

apatagi dengan tidak diterimanya itu bisa menjadi kemaslahatan bagi

kaum muslimin.

Bab: Tawanan Mengaku Islam sebelum Tertawan dan Ada

SaksinYa

lnt J'r, Jri qs:L\\;rt*'r r)'n i'; ok il iJu ','r'*' it ,f
,,.- io' 

'r-?ii * ='* 
sl ,,tt*..!t i;f 'e.,#-v 

'ffi
'*; ii ; Jv |q it ,W i! ,;u' J';, (-,',i!' ,,"21i,^7
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ntt

(# 4l-:)t3'1
4389. Dari lbnu Mas'ud, ia menuturkan, "setelah perang Badar, para

tawanan pun dibawa, lalu Rasulullah sAW bersabda, 'Tidak ada

seorang pun dari merefta yang akan terbebas dari penawanan kecuali

d.engan tebusan atau dipenggal lehernya."' Selanjutnya Abdullah bin

Mas'ud menuturkan, "Lalu aku berkata, 'Wahai Rasulullah, kecuali

Swhail bin Baidha'. Sesungguhny alu telah mendengarnya

menyatakan Islam.' Rasulullah SAW terdiam. Sungguh, aku tidak

pernah merasa sangat talatt tertimpa jatuhan bebatuan dari langit
-yang 

melebihi rasa talan hari itu.. Hingga akhirnya Rasulullah SAW
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mengataknn, 'Kecuali Suhail bin Baidha'.' Dan turunloh Al eur'an,
"Tidak patut, bagi seorang Nabi mempunyai tawanan sebelum ia
dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi' hingga akhir ayat-
ayatnya.'At (HR. Ahmad dan At-Tirmidzi, dan ia mengatakan,
"Hadits hasan.")

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Hadits ini
menunjukkan sebagaimana yang disebutkan oleh penulis pada
judulnya, yakni bolehnya membebaskan tawanan tanpa tebusan bila
menyatakan keislamannya sebelum ia tertawan dan ada saksinya.

Bab: Bolehnya Menjadikan Orang Arab Sebagai Budak

'H"iL- ?)r:i f V'*ijrif I :JG;;;,rri'*
'df oi'*,:J'rr;.ffi 

^lr i;; * :dr. J i6 nr j;,
Lv:'-; :y ,W'Ct',SA 1+o,* *i{;:jti .;tl-fu t JL. , - -- -

:t(B .irr U, j,,-1 ,:,, 'xA'&'fri4rn'r 
r,SG :lj

(*'$ ,W'ly;qqy,Wl
4390- Dari Abu Hurairah, ia mengatakan, "Aku tetap arran mencintai
Bani Tamim setelah mendengar tiga hal yang diucapkan Rasulullah
sAW mengenai mereka, alat mendengar Rasulullah sAW bersabda,
'Merekn adalah orang-orang yang sangat keras dari umatlw terhadap
dajjal.' Lalu ketika datang shadaqah dari mereko, Nabi SAW
bersabda, 'Ini adalah shadaqah-shadaqah dari kaum rrnmi.' Dan
ketika ada salah seorang wanita tawanan dari kalangan mereka yang
ada pada Aisyah, Rasulullah sAW berkata, 'Bebasrranrah dia, karena

4r Yaitu ayat: "Tidak patut, bagi seorang Nabi mempunyai tawanan sebelum ia
dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi. Kamu menghendaki harta benda
duniawiah sedangkan Allah menghendaki (pahata) akhirat (untutonu). Dan Allah
Maha Perkasa lagi Maha Bijatrsana.,,(es. Al Anfaal (g): 67).
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sesungguhnya ia termasuk keturunan Isma'i|. "'(Muttafaq 'Alaih)

4391. Dalam riwayat lainnya disebutkan; "Tiga hal yang aku dengor

dari Rasulullah SAW mengenai Bani Tamim, dan alu akan tetap

mencintai mereka setelah (mendengar)nya: Aisyah mempunyai

beberapa budak, lalu Nabi SAW berkata kepadanya, 'Merdekakanlah

yang dari merekn (yaloi dari Bani Tamim).'Ketika datang shadaqah-

shadaqah dari mereka, beliau bersabda, 'Ini adalah shadaqah-

shadaqah dari kaumlat.' Dan beliau juga bersabda, 'Mereka adalah

manusia yang paling keras perjuangannya ketikn teriadinya huru-

hara."'(HR. Muslim)

't- 
?$ W it J'yr'oi :t:ri / )4$ f';t ,/ ob';'*
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4392. Dari Marwan bin Ar Halram dan Al Miswi bin Makhramah:
Bahwasanya Rasulullah sAw berdiri, kettka datangnya delegasi
Hawazin dan meminta kepada beliau agar mengembalikan harta serta
para wanita dan anak-anak mereka yang ditawan agar dikembalitran
kepada mereka, lalu Rasuluilah sAw berkata 

-kepada 
mereka,

"sesungguhnya pembicaraan yang paling aku sukai adalah yang
paling jujur. Manakah yang kalian lebih sukai (utamalran): anak-anak
dan wanita-wanita lalian ataukah harta kalian? Dan aku telah
menanti knlian.'' Memang Rasulullah sAI{ tetah menanti kedatangan
mereka sepuluh hari lebih semenjak usah perang Tharf, setelah nyata
bagi mereka bahwa Rasululah sAW tidak akan mengembalilan
kepada merela kecuali salah satu dai dua pilihan itu, mereka
berkata, "Kami memilih para wanita dan anak-anak lami (yang
ditawan)." Kemudian Rasululrah sAW berdiri di hadapan kaum
muslimin lalu memanjatknn puja dan puji kepada Alrah, raru
bersabda, "Amma ba'du. sesungguhnya saudara-saudara kalian ini
telah datang kepada kita dengan bertaubat. dan menurutku sebaiknya
kita mengembalikan para wanita dan anak-anak mereka kepatda
mereka- Maka bagi siapa saja yang dengan secara sukarera
melakulrannya maka lakukanlah, siapa saja yang ingin tetap
menahannya hingga knmi memberikan kepadanya dari fai' pertama
yang telah Allah berilan kepada kita, maka lakukanlah.,, orang_
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orang berkata, ,'Dengan senang hati kami serahknn kepada mereka

wahai Rasulullah." Lalu Rasulullah sAW berkata kepada mereka'
(sungguhkamitidaktahusiapadiantaralwlianyangmengizinkan

(rela) dan siapa yang tidak. Karena itu, kembalilah kalian hingga
'orang-orang ;arif di kalangan kalian melaporkan urusan kalaian ini

kepa-da kami." Maka orang-oranT pun kembali, lalu orang-orang

'arif merekn berbicara kepada mereka, kemudian merekn kembali

kepada Rasulullah dan menyampaikan bahwa mereka telah rela dan

mengizinkan. Inilah berita yang sampai kepada kami mengenai para

tawanan dari Hawazir. (HR. Ahmad, Al Bukhari dan Abu Daud)

'- ij,i$>It,f.nAffi I' J";r'AA:Uu'oY *
e iY'j''{V i,i i.P.rat €?iat'4'E;;
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4393. Dari Aisyah, ia menuturpnn, "Ketika Rasulutlah jo*

membagikan para tawanan Bani Musthaliq, Juwairiyah binti Al
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Harits termasuk dalam bagian Tsabit bin Qais bin Syimas, atau putra
pamannya, lalu ia mengadakan perjanjian merdeka dengan
Juwairiyah (dengan cara menebus dirinya), sedangkan Juwairiyah
adalah wanita manis nan cantik, tidak ada seorang pun yang
melihatnya kecuali tertarik kepadanya. Lalu ia mendatangi Rasulullah
SAW, kemudian berknta, 'Wahai Rasulullah. Aku Juwairiyah binti Al
Harits bin Abu Dhirar, pemuka knumnya. Aku tertimpa musibah yang
sudah engknu ketahui. Kini aku datang kepadamu untuk meminta
bantuan kepadamu dalam menyesaikan perjanjian kemerdekaan
diriku. Beliau berknta, 'Maukah engkau mendapatkan yang lebih baik
dari itu?' Ia balik bertanya, 'Apa itu wahai Rasulullah?' Beliau
berkata, 'Aku menyelesaikan perjanjian kemerdeknan dirimu dan aku
menikahimu.' Ia menjawab, 'Baik wahai Rasulullah.' Belaiu pun
berkata, 'Aku telah melalcukannya.' Kemudian berita pun sampai
kepada orang-orang, bahwa Rasulullah SAW telah menikahi
Juwairiyah binti Al Harits, maka orang-orang pun berkata,
'Rasulullah SAW telah berbesanan.' Maka mereka pun mengirimkan
apa yang mereka miliki." Selanjutnya Aisyah mengataknn, "Sungguh,
dengan beliau menikahinya, telah dibebaskan seratus orang dari
keluarga Bani Musthaliq. Aku tidak mengetahui seorang wanita pun
yang lebih banygk memberiknn keberknhan kepada kaumnya selain
dia (Juwairiyah). " (HR.Ahmad)

Ahmad berdalih dengan ini dalam riwayat Muhammad bin Al
Hakam, dan ia mengatakan, "Aku tidak berpendapat dengan perkataan
Umar yang mengatakan, bahwa orang Arab tidak boleh dijadikan
budak. Karena telah disebutkan dalam sejumlah hadits bahwa Nabi
SAW pernah menjadikan orang Arab sebagai budak. Juga Abu Bakar
dan Ali ketika menawan Bani Najiyah."

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: penulis
Rahimahullaft berdalih dengan hadits-hadits di atas mengenai
bolehnya menjadikan orang Arab sebagai budak, demikian pendapat
Jumhur. sementara disebutkan di dalam Al Bahr dari Al Utrah dan
Abu Hanifah, bahwa dari kaum musyrikin Arab hanya bisa diterima
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keislamannya (yakni masuk Islam) atau pedang (yakni dibunuh bila

tidak masuk Islam, tidak dijadikan budak), ia berdalih dengan firman

Allah Ta,ala, ,,Apabila su-dah habis bulan-bulan haram itu, mal<a

bunuhlah orang-orang musy'ikin itu di mana saia kamu jumpai

mereka." (Qs. At-Taubatr (9): 5)

Bab:MembunuhMata.MataBilalaTermasukAhliDzhimmah
atau Kaum yang Telah Mengadakan Perjanjian Damai

'rb';i,*'e';j *W dt;i i,su L;:i i'u;-..,?.

i;#'.';riti :{.a, ,W'nlt Jvt .:P''"; 'L'u:::#l
1>irt'r'rfrr'r; r$ti'j,J;l Ij17''4:- r*'l^!fit'

4394. Dari Salamah bin ,at it*o', ia menuturl(an, "seorang mata-

mata (dari kaum musyrikin) mendatangi Nabi MW ketika beliau

sedangdalamsuatuperjalanan,laluorangitududukbersama
sebagian sahabat don iribtncang-bincang dengan merel<a' kemudian

ia sigera beranjak. Mala Nabi SAll berlrata, 'Kerialah ia lalu

bunuhlah.' Maka aku mendahului orang-orang mengeiarnya dan ahr

berhasil membunuhnya, lalu beliau memberilun barang bawaannya

kepadaht." (HR. Ahmad, Al Bukhari dan Abu Daud)

4395.DariFuratbinHayyan:BahwasanyaRasulullahSAW
memerintahkan untuk membununnya, saat itu ia seorang dzimmiy
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yang menjadi mato-mata Abu &{yan dan ia sebagai sekutu seorang
laki-laki dari golongan Anshar. Ketika ia melewati selatmpulan
orang-orang Anshar ia berkata, "sesungguhnya alru ini seorang
muslim." Maka seorang laki-laki dari golongan Anshar berkata,
"Wahai Rasulullah, ia mengatalun, 'sesungguhnya aka ini seorang
Anshar."' Maka Rasulullah SAW bersabda, "sesungguhnya di antara
lcalian ada orang-orang yang kami biarlcan pada lceimanan *erekao2,
di antaranya adalah Furat bin Ha1ryan " (IIR. Ahmad dan Abu Daud.
Abu Daud memberi judul hadits ini dengan: Hukum mata-mata yang
berstatus &immiy)

u. 
'>r:t;:tr'>ffulrt i.lti (r ,W ar Jyt w;. :JG e V,*

LJ;, ,=+ Ariy ,is ^a;5!u J- t:#t,Jw ,;;<ti
,?\1t jtr:A, e r1" 6._,s',k titfiti .W ij'l; :q6
. 7q i 4 6 :Uui raq,,f /i,r*;,-,i!:,ur',-,; 6$

" titi Vy q;r?G .*qt'"#t5 ,i;rS,tr,*.;A,u
,- {G A'-Jt.;: i,.+t;i,i:,ig,&'yt J;)
J;' Jvr .& it J?.,;1 ,fi;i*,k,!i4,n::,
',-\r:siL [",;1, ,i' J?,6- :Jv gr u ,l4e [ :ffi i,r
;'et1; r; ok, ui:kf 4'ft l:, ,?r:-:j'et;r,f 'f;, *
\ i+:u,:&t;i,, Wi wri'r:x-,fu,,.l:.tj d i- .*Vl,
q, {;i W,. o';.X-' tl.r- i: qt'of e #i,4 + eA

o' Yakoi k"rT menyerahkan urusarmya- kepada keimanannya, dan l.umi
merrpercayai ucapannya yang menyatalan termasuk golongan kaum muslimin.
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;nr J"yr"Sw .r*)i '-ri furb: l, ,t'>t.::rt'1,', a:jr 'ai
'uj',i-3r?i 

,{t ,:ot'J';.,6,'*',5* .&bU tW

*, u'ikof l' ,F e:\6r,t'r;i.V rifttiw 'eCt

@?",fi) 'E L'i'"-|b t r;;t :S* 'f. ,Yl ;"
4ig6. bari Ali M, ia menuturkan, "Rasulullah SAW mengutus kami,

(yaitu) aht, Az-Zubair ftin Al 'Awwam) dan Al Miqdad bin Al Aswad,

ir*y, bersabda, 'segeralah berangkat hingga kalian sampai di

telaga Khakh. sebab di sana ada seorang wanita membawa surat

(untuk orang-orang Quraisy). Lalu ambillah surat itu darinya.' Maka

kami pun segera berangkat dan htda kami saling berpacu dengan

kencang hingga mencapai telaga tersebut. sesampainya di sana, kami

menemukan Seorang wanita, maka lcami pun berlmta, 'Serahkan surat

itu?' 'Aht tidak membawa surat," sergahnya. Kami berknta lagi,
,serahlran surat itu atau pakaianmu digeledah.' Malra ia pun

mengeluarknnnya dari gulungan rambutnya. Kemudian kami

meiba*akannya leepada Rasulullah SAII. Dan ternyata isi surat itu:

'Dari Hathib bin Abi Balta'ah kepada ftaum musyrikin Maftftah ""
yang intinya memberitakan tentang rencana Rasulullah SAIT. Maka
'lantas 

bertanya kepadanya, 'Apa ini wahai Hathib?' Ia menjawab,

'Jangan terburu-buru menuduhku, wahai Rasulullah- Aku adalah

seorang yang nimbrung hidup di tengah-tengah kaum Quraisy (mitra

mereka) namun aht bukan dari keturunan mereka, sementara di

antara kaum muhajirin yang bersamamu ada yang mempunyai

kerabat di Makkah, dengan kekerabatan itulah mereka melindungi

mereka (kerabat itu) dan harta benda mereka. Oleh sebab itu,

walaupun tidak ada hubungan kekerabatan dengan mereka, aku ingin

meminta bantuan mereka untuk melindungi keluargaht. Aku

melakukan itu bukan karena kufu, atau murtad ataupun rela dengan

kekufuran setelah memeluk Islam.' Maka Rasulullah SAI( bersabda,
,Engkau benar.' Maka (Jmar (bin Khaththab) berkata, 'wahai

Rasulullah, biarkan aht memenggal leher orang munafik ini.' Beliau
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pun bersabda, 'Sesungguhnya ia telah ihtt perang Badr. Lalu apa
yang engkau ketahui? sungguh Allah telah melihat isi hati orang-
orang yang ilafi dalam perang Badr, seraya berfirman, ,Berbuatlah

sekehendak kalian, karena Alat telah mengamwni kesalahan kalian-"'
(Muttafaq 'Alaih)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Ucryan perawi
(seorang mata-mata mendatangi Nabi sAty .,. dst.), disebutkan
dalam riwayat Muslim, bahwa itu terjadi dalam perang Hawazin. An-
Nawawi mengatakan, "Hadits ini menunjukkan perintah mernbunuh
mata-mata dari kalangan kafir harbi (kafir yang boleh diperangi). Dan
ini merupakan kesepakatan ulama." pensyarah mengatakan: Hadits
Furat menunjukkan bolehnya membunuh mata-mata dari ahli
dzimmah.

Sabda beliau (Sesunggahnyo ia telah ibn poang Bodr),
konteksnya menunjukkan, bahwa tidak dibrmuhnya itu karena ia
termasuk peserta perang Badar, seandainya tidak, tentu ia berhak
dibunuh. Berdasarkan ini ada yang berpendryafi, bahwa mata-mata
boleh dibunuh walaupun ia seorang muslim.

Sabda beliau (Lalu spo yang engkau kaahai? Sungguh
Allah telah melihat isi hati orang-orang yang ihrt dotarn perang
Badr ... dst.), ini merupakan isyarat yang besar tentang para peserta
perang Badar, yaitu keridhaan Allatr bagi mereka yang tidak diberikan
kepada selain mereka. Disebutkan di daram Al Fatft: Ulama sepakat,
bahwa kabar gembira itu adalatr berkenaan dengam hukum-hukum
akhirat, bukan hukum-hukum di dunia yang berupa pelaksanaan
hudud dan lainnya.

Bab: Budak Mitik Orang Kafir yang Datang Kepada Kaum
Muslimin Sebagai Muslim, Maka Ia Merdeka

|le; J .-':at t; ffi lt J';:r'6Li :JG rb ,& it *
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(.r;:iiri.,>.4,4t*,
4397. Dari lbnu Abbas M, ia mengatakan, "Ketika perang Thaif,

RasulullahsAWmemerdelrakanbudakkaummusyrikinyang
melariknn diri kepada beliau." (HR'Ahmad)

q\1i'ol W ar'J't-, $1; i,)v ,g i ,ht ,r ,i"iat I
'"i it',+ i ,) :'Jt;i -#'&G r?;z oki- i5-' (:

(Gjitj11 .Wit {;.',+
4398. Dari Asy-Sya'bi, dari seorang laki-laki Tsaqif, ia menuturkan,
,,Kami meminta kepada Rasulullah sAW agar mengembalikan Abu

Balcrah kepada kami, yang mana ia adalah budak lcnmi dan telah

memeluk Islam sebelum kami. Matta beliau pun bersabda, 'Tidak, ia

dimerdekekan Allah kemudian dimerdelwkan Rasulullah sAW- "'(HR.

Ahmad)

*-.ffi l' {;, Jt'"r:g e;:Ju'# YJG €i i * *

" :r, 
:H U iiw ,:dt'; qY'** -gL:t'! ,YJ-j't;

,"dJ ,Sui .b:St u Vj f;? Cl.: ,:4'.'€*tr 4\r;;
J zJwsj W it J'-r',-r1t d\p3] ,l' J'i', t:- fib

EG:'.,H-'JW?', ,fi ;, i,f;';x U o'rix €tli

6:rt;:; igrl .& lnti.;i;V :lu: .il;'oi ;!: .tb &
4399. Dari Ali bin Abu Thalib M, ia menuturkan, "Ada sejumlah

budak yang datang kepada Rasulullah SAI( -yaitu 
ketika teriadinya

perjanjian Hudaibiyah, sebelum berlakunya perianjian-' lalu para

pemililorya mengirim surat kepada beliau, merel<a mengatakan, 'Demi
-Allah 

wahai Muhammad. Tidaktah mereka datang kepadamu karena
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menginginkan agamamu, akan tetapi perginya mereka itu hanya
karena ingin keluar dari perbudakan.' Orang-orang ftaum muslimin)
pun berkata, 'Mereka benar wahai Rasulullah. Kembalilan budak-
budak itu kepada mereka.' Maka Rasulullah SAW marah, dan beliau
bersabda, 'Aku kira kalian tidak akan berhenti wahai orang-orang
Quraisya3, hingga Allah mengirimkan kepada kalian orang yang akan
menghantam kalian karena hal ini.' Beliau pun menolak
mengembalikan merekn, dan beliau bersabda, 'Mereka itu
dimerdekakan Allah 'Azza wa Jalla. "'(HR. Abu Daud)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Hadits-hadits di
atas menunjukkan batrwa budaknya orang-orang kafir yang melarikan
diri kepada kaum muslimin menjadi merdeka karena sabda Nabi
SAW, *Merelca itu dimerdekakan Allah." Hanya saja imam harus
menuntaskan kemerdekaan mereka sebagaimana yang dilakukan oleh
Nabi SAW terhadap seorang budak Thaif.

Bab: Seorang Kalir Harbi yang Menyatakan Keislamannya
Sebelum Diserang, Maka Hal Itu Melindungi Hartanya

@r\\ dt;f,t iic:,/ rr,.;,ilr6 6$ :ffi l;'* i
MA0. Telah disebutkan di muka sabda Nabi SAW, "Apabila mereka
mengucaplrannya, maka darah dan harta mereka terpelihara dari
(pemerangan) la4 kecuali dengan halotya."

l-;t trri GrrS *Uii'rtli,:-,i? i ;* *
Lrli ,W ,,Jt 

J\w.,r:r|:"ri ,f:'Jr,,.G ,ra:itv,i>uli
t . o I t...(i;i I3b .!g yr\j6;i'16 tntSr p-,i riy:jC, )ny

4401. Dari Shakh, i* U'Aoni Aon o suatu kaum aarr nant Sulaim

o' Yakni dari merrperkarakan pengembalian mereka.
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lari meninggalkan tanah merekn ketika Islam datang' malm alcu

mengambiliya, kemudian mereka memeluk Islam' Lalu mereka

menggugatlumengenaitanahitukepadaNabiSA|l/,makabeliaupun
mengembalikannya kepada mereka, dan beliau bersabda, "Apabila

,"rirorg memeluk lilam, maka ia lebih berhak terhadap tanah dan

hartanya. " (HR.Ahmad)

,fpi Bl?\-:;l1'oY ,:;-; U ila :^:'Ju': ,,ltie.;'rt'>'r!!1

.r.iu;t At;t r:i:?i

4402. Abu Daud juga meriwayatkan maknanya' ia menyebutkan

dalam riwayatnya: Beliau bersabda, "Wahai Shakhr. Sesungguhnya,

apabila kaum itu masuk Islam, malu harta dan darah mereka

terpelihara."

ir-;ri1 rjlr eW lnt J'r, }a:Jufil}li *.'i) *
Ujr i't-;'; ;itie $Y, .';'fi :*b i'tVi "i ,tl'':6
iJu r,:.su'ej yt- :'e'iJii'u'r r> . ir,7,,!, .,to,'I,'pi 

Yu.

QFt:o::..r; .!y;\i
MO3. Dari Abu sa'id Al A'syam, ia menuturlean, "Rasulullah sAW

memutuskan tentang budak yang datang lalu memeluk Islam,

kemudian tuannya datang lalu memeluk Islam iuga, "Bahwa ia

merdeka." Namun bila tuannya datang lebih dulu, lalu budalotya

datang setelah tuannya memeluk Islam lebih dulu, "Makn ia

(tuaniya) lebih berhak terhadapnya." (HR. Ahmad dalam riwayat

Abu Thalib, dan ia mengatakan, "rA,ku berpendapat demikian." Saya

katakan, "RiwaYat ini mursal.')

Pensyaratr Rahimahullah Ta'ala mengatakan: (darah dan

harta mereka), konteksnya menunjukkan bahwa harta dimaksud
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mencakup yang bergerak (bisa berpindah-pindah) dan tidak bergerak.
Maka seorang muslim (yang masuk Islam secara suka rera) lebih
berhak terhadap semua jenis hartanya. Jumhur berpendapat, seorang
kafir harbi yarrg memeluk Islam dengan suka rela, maka semua
hartanya tetap menjadi miliknya, dan tidak ada perbedaan apakah
Islamnya itu di negeri Islam atau di negeri kafir berdasarkan konteks
dalil. Hadits-hadits di atas menunjukkan apa yang disimpulkan dari
hadits Abu Sa'id di atas, bahwa budak milik orang tafir trarui yang
memeluk Islam menjadi merdeka karena keislamannya. Hadits-hadits
lainnya menunjukkan cakupan hadits ini sehingga tidak masalah
dengan stafu s mursalnya.

Bab: Hukum Tanah yang Menjadi Harta Rampasan

'lj;?r r;'.#t ei ufr ,itu' i:, rl:r!-f;t tj t1,3 :Ju ffi !, l;3 Lf ,& ;;; Ai Vo

{-tJ riJ-:.i op 'i?r, lrlrtl*; -e; CI (:tj a))l t>.as \; VIS

(Vt i;i l;) .&,f '"i,!?))
4404- Dai Abu Hurairah M, bahwasanya Rasulullah sAW bersabda,
"Desa mona pun yang rrarian datangi raru rrarian tinggar di sana,
malca kalian memiliki bagian padanya, dan desa *ii" pun yang
bermal<siat terhadap Altah dan Rasul-Nya, maka seperlimanya adalah
milik Allah dan Rasul-Nya, kemudian itu menjadi mitik tratiaz.,, (HR.
Ahmad dan Muslim)

tf yi 1i'd U!t, tli :#p ;-L jG ,Ju-# JT 
.{_i *

ts t#J"i,ty ei'",*'= 6 ;.,? .# -; 6*. u$t 
.?r .:)ji

l:r:, .ti:L**. i ttf ,ls,ii ,#i ,:# W'lr, ji. e,
<U'4t

4405- Dari Aslam mantan budak (Imar, ia berkata, "(Jmar M
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mengatakan,'sungguh,demiDzatyangiiwakuberadaditangan-Nya'
,uridoinyo alu tidak khawatir alcan meninggall<an orang-orang

terakhir dalam keadaan papa tidak memiliki apalapa' maka tidaklah

dibukatran untulrku,o,u.d",on pun kecuali ahl akan membagikannya

sebagaimanaRasulullahsAWtelahmembagikanKhaibar,alrantetapi
alat meninggalkannya sebagai harta simpanan meretw lSar mereka

bisa berbagi (pengiasilannlQ" " (Diriwayatkan oleh Al Bukhari)

44o6.Dalam|afazhlainnyadisebutkan:,,Jikaakumasihhiduphingga
tahun depan, tidaktah dibukakan suatu desa bagi orang-orang'

kecuali alu alun membagikannya lepada merelca sebagaimana

Rasulullah sAW tetah mibagilun Khaibar." (Diriwayatkan oleh

Ahmad)

i'i's't ,'*?'rii ffi ; t ^ c ' o c'rt ".

}y*,r<?r''iffi 4, i*\ e)c:'* 2l*.-l * {
'-ir'#>v'tL er{5,:P * #,1 W:L'*:'>ffiii'r ir-'i i,, . .l

-y) ol

'J;;" ,n{":iv t ,Y f
.c2,.
,-\-e)l

'i!r'r;i itirl .u,()t ,-;t;i ,"i\?, iYI' q,:t'Jfr?.'?\l
(\t;

4407. Dari Busyair bin Yasar' dari beberapa orang sahabat Nabi

SAW yang pernah berjumpa dengannya' mereka menyebutkan' bahwa

ketika Rasulullah *"iot ti**n Khaibar, beliau membaginya meniadi

tigapuluhenambagian,setiapbagiandikalikanseratus'lalubeliau
menetapkan setengih untuk kaum muslimin' yang mana bagian yang

setengah itu merupakan bagian kaum muslimin dan termasuk bagian
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Rasulullah sAllfr, sedangkan setengah sisanya untuk para utusan
(yang datang), menanggulangi segala keperluan (kaum muslimin dan
Rasulullah sAry) dan untuk keperluan para duta (yang dikirin). (llk.
Ahmad dan Abu Daud)

4408. Dari Busyair bin Yasar, dari Sahl bin Abu Hatsmah, ia
mengatakan, "Rasulullah SAW membagi khaibar menjadi dua bagian:
satu bagian untuk keperluan para utusannya dan berbagai keperluan
lainnya, dan satu bagian untuk kaum muslimin. Beliau membagikan
kepada mereka menjadi delapan belas bagian. " (fIR. Abu Daud)

t1z, :.o. .4, ..o,,.:ot)t) .of r; ,-et e*
(1; fr

4409- Dari sa'id bin Al Musayyab: Bahwasanya Rasururtah sAW
menakluklran sebagian Khaibar melalui peperangan. (HR. Abu Daud)

a Rasulullah sAw membagi tanah Khaibar menjadi 36 bagian. Setiap bagian
dikalikan 100, maka jurnlahnya adalah 3600 bagian. nasulullah sAw dan kaum
Muslimin mendapatkan setengahnya, yaitu 1800 bagian. sedangkan bagran
Rasulullah sAW adalah sama besamya dengan bagian seorang tvtusiirn
Setengah yang lain, yaitu 1800 bagian dialokasikan untuk menanggulangi segala
rnacam musibah yang menirrpa Rasulullah sAw dan taum urustmin. Sebab
dibaginya harta menjadi 1800 bagian adalah karena harta itu merupakan
pemberian langsung dari Allah kepada ahli Htdaibi.yyah (kaum Muslimin- yang
ikut serta dalam peristiwa Hudaibiyah), baik yang hadir maupun yang tidai
hadir. Mereka semua berjumlah 1400 dan kuda mereka 200 ekor. setial tuda
mendapat 2 bagian. Maka, harta itu dibagi menjadi lg00 bagian, sehingga setiap
pasukan berkuda mendapat 3 bagian dan pasukan pejalan kaki mendapat satu
bagian.
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,6,ry', W'r:'otlt'uf tffi el J'rr i6 'i6 ';;'e *
,t i*i ,t;rfl:': W"ri'k: ut3 '.s-,ri-is'i;i ?Ut'c-1J''

,v y.;"t+ ---- q i*3 |i:i.* u i*'t "J" 
*

6jt','f!s "*j ";i 
i$ 11 .'ii'. ?;; Ui'A ai:

4410. Dari Abu Hurairah, ia mengatalcan' "Rasulullah SAW

bersabda,'(Kelak)Irakakanmenolakmenyerahkantakarandan
dirhamnya, Syam akan menolak menyerahl<an mud dan dinarnya'

Mesir pun aknn menolak menyerahknn takaran dan dinarnya. (yakni

ir"in"rrtrnnya).a5 Dan kalian akan kembali seperti semula, dan
-t 

otron akan kembali seperti semula, dan kalian altan kembali seperti

semula.HalitudisalcikanolehdagingdandarahAbuHurairah,,,
(Diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim dan Abu Daud)

Pensyaratr Rahimahullah Ta,ala mengatakan: Sabda beliau

(Desa,nanapun...dst.)menyatakanbalrwatanahyangdiperoleh
(melalui peperangan) menjadi hak pasukan yang medapatkannya' Al

ifritt uUi mengatakan, "hi menunjukkan batrwa tanah yang diperoleh

melaluipeperanganhukumnyasamadenganbarang-baranglainnya
yang diperoleh melalui peperangan, dar bahwa seperlimanya

merupakan hak pemiliknya dan empat perlimanya merupakan hak

pasukan."

Qofiizada|ahtakaranpenduduklrakyangberisiSmalcwak

mengenai penafiran ini: Penafsiran p"'tu*;
Karena keislaman ii"tEu ."ttit'ggu kewajiban upe! mgnjadi gugur' d1n 1ni

pemahterjadi.Penafsirankedua-(yanglebihdikenal);bahwanonArabdan
Romawi t"fat a[a" *errgrasui ,"gelri-rr"geri itu, sehingga mereka menolak

menyerahkan penghasilar;ya kepada. kaum muslimin' Ada juga yang

In"nlutukurr, t"t*i t"f"t o'utg-oiung kafu yang dikenai kewajiban upeti itu

menjadi kuat, lalu mereka menolak menyerahkan-'!:ti Vu"g.tiasanya mereka

serahkan. Adap,ri v""g ammd dengan "kembali seperti semua" adalah

kembali menjadi 
"ririJ,Ip.rti 

semula, yalJti"lslam itu permulaan muncul terasa

asing, kemudir" ,r"iiryi akan kemiili terasa asing'" (Dari Syar! An-Nawawi

pada ShabihMuslim)
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(setera dengan 1,5 mudd). Mudyun adalah takaran penduduk Syam
yang isinya sama dengan 192 mudd, sedangkan irdabb adalah takaran
penduduk mesir yang isinya sama dengan 20 sha'. Menurutku, bahwa
yang benar adalah 48 sha'.

Sabda beliau (Dan kalian akan kembali seperti semula),
yakni kembali kepada kekufuran setelah memeluk Islam. Hadits ini
termasuk kategori hadits yang memberitakan tentang ilmu kenabian,
karena beliau memberitahukan tentang apa yang akan menimpa milik
kaum muslimin dengan kondisi seperti itu, dan mereka tidak lagi
memberlakukan upeti dan pajak, kemudian menggugurkannya.
Indikasi dalil yang disimpulkan oleh penulis, bahwa Nabi SAW telah
mengetahui, bahwa para sahabat akan menghapus kewajiban pajak
pada tanah, dan beliau tidak menunjukkan mereka kepada sebaliknya,
akan tetapi beliau menyatakannya dan menceritakannya kepada
mereka.

Bab: Tentang Penaklukan Makkah, Apakah Melalui peperangan

Ataukah Perdamaian?

,
o
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4411. Dari Abu Hurairah M, ia menceritakan tentang penaklukan
Makkah, ia menuturkan, "Rasulullah SAW datang, lalu memasuki
Makkah. Beliau menugaskan Az-Zubair untuk masuk melalui salah
satu sayap46, sementara Khalid dari sayap lainnyaaT . Sementara Abu
Ubaidah (ia bersama para pejalan kaki dan pasukan tanpa senjata)
diperintahkan untuk langsung ke pedalaman (tengah) lembah.
Sementara Rasulullah SAW sendiri bersama pasukan besarnya.
Sementara itu, orang-orang Quraisy menyebarkan orang-orang
dungu dan rendahan di kalangan mereka, lalu berkata, 'Kita dahului
mereka, apabila ada sesuatu yang menguntungkan Quraisy, maka kita
bergabung bersama mereka. Dan, jika mereka ditangkap, maka kita
berikan apa yang diminta dari kita.' Kemudian beberapa orang

Quraisy yang dungu dan berpikiran rendah pun terbujuk. Kemudian
Rasulullah SAW melihat-lihat dan beliau melihatku, beliau pun
berkata, 'Wahai Abu Hurairah.' Aku jawab, 'Aku wahai Rasulullah.'
Beliau berkata lagi, 'Panggilkan dengan pelan-pelan kaum Anshar
kepadaku, dan tidak ada yang datang kepadaku selain golongan
Anshar.' Maka aku pun berbisik kepada mereka, lalu mereka pun
datang lalu mengitari Rasulullah SAW. Beliau bersabda, 'Kalian lihat
orang-orang dungu dan rendahan Quraisy beserta para pengikut
mereka?' Selanjwtnya beliau mengatakan dengan isyarat salah satu
tangan di atas tangan lainnya sambil mengatakan, 'Tangkaplan

mereka, hingga kalian menjumpai aku di bukit Shafa."' Abu Hurairah
melanjutkan, "Kemudian kami pun bergerak. Maka tidak ada seoran4l
pun dari kami yang membunuhi mereka dengan semaunya. Namuru

tidak seorang pun dari mereka yang mengarahkan sesuatu kepada
kami. Kemudian Abu Sufyan datang, lalu berkata, 'W'ahai Rasulullah.

Az-Zrbair bin Al 'Awwam ditugaskan di bagian sayap kiri. Ia membawa panji
Rasulullah SAW. Beliau memerintahkannya untuk memasuki Mekkah dari
dataran tinggi, tepatnya dari arah Kida' dan agar menancapkan panji beliau di Al
Hujun, serta tidak boleh meninggalkan tempat tersebut hirggu beliau datang.
Khalid bin Al Walid mendapatkan tugas di sayap kanan bersama kabilah Aslanq
Sulairn, Ghifir, Muzainah, Juhainah dan beberapa kabilah Arab yang lain. Beliau
Menyuruhnya agar masuk Mekkah dari arah dataran rendah, seraya mengatakan,
"Apabila ada orang Quraisy yang menghadang kalian maka habisi dia, hingga
kalian menjumpai aku di bukit Shafa."
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Kaum Quraisy telah terkepung, tidak akan ada lagi Quraisy setelah

hari ini.' Maka Rasulullah sAW bersabda, 'Barangsiapa yang

menutup pintu maka ia aman. Dan barangsiapa yang masuk ke rumah

Abu Sufyan maka ia aman.' Maka orang-orang pun menutup pintu

mereka. Kemudian Rasulullah SAW tiba, lalu menghampiri hajar

aswad lalu mengusapnya. Kemudian beliau thawaf (mengelilingi)

Ka'bah, sementara tangannya memegang busur, beliau memegang

bagianujungnya,laluketikaberkelilingitubeliaumenghampiri
seiuah patung di sisi Ka'bah yang biasa disembah (oleh orang-orang

mrsyrfi), kemudian beliau menusuk matanya sambil mengucapkan,

'Yang benar telah datang dan yang bathil telah lenyap.'oB Set"loh it,
beliiu menuju bukit Shafa, lalu mendakinya sehingga beliau bisa

melihat Ka'bah dari sana, lalu mengangkat kedua tangannya. Beliau

berdzikir kepada Attah selama yang beliau kehendaki untuk berdzikir

kepadanya-Nya dan berdoa kepada-Nya. Sementara itu kaum Anshar

berada di bawah. Sebagian mereka berkata kepada sebagian lainnya,
,seseorang itu lebih senang berkumpul bersama kerabat dan

keluarganya."' Abu Hurairah melaniutkan, "Lalu turunlah wahyu,

dan apabila terjadi hal itu dapat kami ketahui, maka tidak seorang

punyangmengangkatpandangannyakepadaRasulullahSAWhingga
wahyu itu selesai. setelah selesai, beliau mengangkat kepalanya, lalu

beliau bersabda, 'llahai orang-orang Anshar, apakah kalian telah

mengatakan, 'seseorang itu lebih senang berkumpul bersama kerabat

dan keluarganya?' Mereka menjawab, 'Benar kami menatakan itu

wahai Rasulullah.' Beliau berkata lagi, 'Jadi apa namaku? sama

sekali tidak. Sesungguhnya alat adalah hamba Allah dan Rasul-Nya'

Aku berhijrah kepada Allah dan kepada kalian. Tempat hidupku

adalah tempat hidup kalian, dan tempat matiku adalah tempat mati

kalian., Maka mereka pun segera menghampiri beliau sambil

menangis, seraya mengatakan, 'Demi Allah, kami mengatakan apa

yang telah kami katakan itu hanyalah karena kami terlalu tamak

teriadap Atlah dan Rasulullah SAW.' Maka Rasulullah SAW pun

bersabda, 'sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya membenarkan kalian

o' Q..Al Israa' (17): 81.
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dan telah memaaJknn kalian. "'(HR. Ahmad dan Muslim)
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4412. Dari (Jmmu Hani', ia menuturkan, "Aku pergi'*"nZ*ui

Rasulullah SAW pada saat penaklukan (Makkah). Aku dapati beliau
tengah mandi, sementara Fathimah, putrinya, menutupi beliau dengan
pakaian. Lalu aku mengucapkan salam kepadanya. Kemudian beliau
bertanya, 'Siapa ini?' Aku jawab, 'Aku Ummu Hani' binti Abu
Thalib.' Beliau pun menyambut, 'Selamat datang Ummu Hani'.'
Setelah selesai mandi, beliau melal<sanakan shalat delapon raka'at
dengan mengenaknn satu baju kurung. Setelah selesai, aku berkata,
'Wahai Rasulullah. Ali bin Abu Thalib, anak ibuku, mengklaim bahwa
ia akan membunuh seseorang yang telah aku lindungi -yaloi Fulan
bin Hubairah-.' Maka Rasulullah SAW bersabda, 'Kami aknn
melindungi orang yang engkau lindungi wahai Ummu Hani'."
Selanjutnya Ummu Hani' mengatakan, "(Shalat) beliau itu adalah
shalat Dhuha. " (Muttafaq 'Alaih)
',* ,+tL';i ,k fr'i;" ok il |ars'r3l).p'€,
, r'rit., ,tro'-' ,-: ^:-, o .oi- -,,o-^'o
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4413. Dalam lafazh Ahmad disebutkan: Ia menuturkan, "Pada saat
penakluknn Mal*nh, aku melindungt dua orang laki-laki saudara
iparla4 lalu aku memasukkan merekn ke dalam rumah dan aku
menutupkan pintunya. Kemudian anak ibuku, Ali bn Abu Thalib,
datang, kemudian menghunuslcan pedang kepada merekn."
selanjutnya dikernukakan tentang jaminan bagi mereka berdua.

,gl)r ?G W ;nt J'yr'rL il :Jv ,or._i * ,i:r'-i / lV *

7 r;i J; o\:* r):t(t.6 i' {;, ,r -,- 'Jt o'#k ,is'r':

,i'r*G ,e{riii,@ I' i;, i; i:r6 er:j ,9t:ltsr

y$.Ji ,:rL ei .to&'i'rL:u ,W 
io, 

J';:, frr;G
'^-+r j;]Jt J\'H,? ,F,p + ot;L (: tt
L+i &",i6',Gi;c**k uat'.ik '6ri)r'# ,'l2:<)i :r$,i,i r:f ; ,:,i? 6:Jv ,q;_'f ry
r'; ?';, ,at:i (: ,;- =i;C'i 'rL Sr- .'a;;r"Sr 'o; ,i;G :;.'{-
t; t: '; ,dt? G- :ar.;7'i: ;* tkfir W i';rr ,2,-,.t1,st

# I' J\JrW*;{3ir'Sf ',*'* -ie i.rc'ts,
ffi 1' Ur'7tu.fir /;jttW"dtrtrr |i1;*f,

./C}

,iIAt + hr 'A i;- r:,J"'g;t, ,:tJl 'ok :Ju, .tk, tk Suf'

i-!-rr;; ai W nr .1r*,1;ii :Jv .a{g.st a ;gi l'o

366 
- 

Mukhtashar lSailul Authar



ry:JLl *; rL; €6 s?lrr,ir'j, Ju uo;u,

ffi .i,r J';)a;i t* G, ,olr * (: V:7tpr ; ;'ru [AlAl
; ily:';.W ar J?r1?1 ,iu.
.u:^-?'u W Ut yl,,,tk V,k

<U'4t
4414. Dari Hasyim bin Urwah, dari ayahnya (Urwah), ia menuturknn,
"Ketikn Rasulullah SAW berangkat, pada tahun penaklukan Makkah,
berita itu sampai kepada Quraisy, maka Abu Sufyan keluar bersama
Hakim bin Hizam dan Budail bin Warqo' untuk mencari-cari
informasi (yang berkembang) tentang Rasulullah SAW. Hingga ketika
mereka sampai di Zhahran, mereka dilihat oleh petugas patroli
Rasulullah SAW, akhirnya mereka pun ditangkap, lalu dihadapkan
kepada Rasulullah SAW. Kemu.dian Abu sufian masuk Islam. Ketika
pasuknn berangkat, beliau berkata kepada Al Abbas, 'Tahanlah di
celak bukit hingga ia dapat melihat pasukan knum muslimin.' Maka
Al Abbas pun menahannya. Kemudian para kabilah lewat, rombongan
demi rombongan, melewati Abu Sufyan, hingga akhirnya Abu Sufyan
melihat pasuknn yang sangat besar yang belum pernah melihat yang
sebesar itu, ia pun berkata, 'Wahai Abbas, siapa mereka?' Al Abbas
menjawab, 'Mereka adalah kaum Anshar, mereka dipimpin oleh Sa'd
bin Ubadah, ia membaya panji.' Kemudian Sa'd bin lJbadah berknta,
'Wahai Abu Sufyan! Hari ini adalah hari penyincangan daging. Hori
ini dihalalkannya Ka'bah.' Maka Abu Sufyan berkata, 'Wahai Abbas,
sungguh ini hari pembinasaan.' Setelah itu, lewatlah satu padukan
yang merupakan kelompok paling kecil, di antara mereka terdapat
Rasulullah SAIY, sementara panji Nabi SAW dipegang oleh Az-Zubair
bin Al 'Awwam. Tatkala Rasulullah SAW sejajar dengan Abu Sufyan,
ia berknta, 'Tidakkah engkau mengetahui apa yang telah dikatakan
Sa'ad tadi?' 'Apa katanya?' jawab beliau. 'Ia mengatakan begini dan
begitu,' kata Abu Sufuan. Maka beliau pun bersabda, 'Sa'd bohong.
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Bahkan hari ini adalah hari dimana Allah memuliaknn Ka'bah, dan

merupakan hari di mana Ka'bah dikenakan pakaian-' Kemudian

Rasulullah SAIY' memerintahkan agar paniinya ditancapknn di Al
Hujun." (Jrwah melanjutkon: Nofi' bin Jubair bin Muthi'im
memberitahuleu, ia mengataknn, "Alu mendengar Al Abbas

mengatakan kepada Az-Zubair bin Al 'Awwam, 'Wahai Abu Abdillah,

di sinikah Rasulullah SAW memerintahkanmu untuk menancapkan

panji?'Ia menjawab, 'Ya.'Hari itu, Rasulullah SAW juga

memerintahkan Khalid bin walid untuk memasuki Maklah dari

dataran tinggi, yakni dari Kida', sementara Nabi SAW memasukinya

dari laila. " (HR. Al Bukhari)

tlstW it J?.,ri,k f ?; ok il it3,# { r
($'rfij'cat i6t1'r"t;i'iuti r'dti

Mls. Ketika Sa'd RA, ia menuturkan, "Ketikn penaklukan Makkah,

Rasulullah SAW memberikan iaminan kernanan kepada orang-orang,

kecuali empat orang laki-laki dan dua wanita, dan beliau

menyebutkan namt -nama mereka. " (HR. An-Nasa'i dan Abu Daud)
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4416. Dari Ubay bin Ka'b, ia menuturkan, ,,Ketika perang Uhud,
enam puluh empat orang dari golongan Anshar terbunuh, sedangkan
dari golongan muhajirin enam orang. Maka para sahabat Rasulullah
sAW berkata, 'Jika kami mendapatkan kesempatan seperti ini
terhadap kaum musyrikin, maka kami akan merarruikan hal yang sama
terhadap mereka.' Ketika penaklukan Makkah, seorang laki-laki yang
tidak dikenal berkata, 'Tidak akan ada lagi euraisy setelah hari ini.'
Maka seorang penyeru yang ditugaskan oleh Rasulullqh sAW
berseru. 'Yang putih dan yang hitam aman, kecuali fulan, dan fulan.'
ia menyebutkan sejumlah nama. Lalu Allah ra'ala menurunkan ayat,
'Dan jika knmu memberiknn balasan, makn baraslah dengan balasan

yang sama dengan sil<saan yang ditimpakan kepadamu. Akan tetapi
jika kamu bersabar, sesungguhnya iturah yang lebih baik bagi orang-
orang yang sabar.^e Kemudian Rasulullah sAlT bersabda, 'Kami
bersabar dan tidak menghukum. "' (Diriwayatkan oleh Abdullah bin
Ahmad di dalam Al Musnad)

'C,+tdg,VLf yr ,i1n eirr;;.€,i +=y-,;_,,,s,

':V s aLL
4417 dan 4418. Telah dikemukakan hadits Abu Hurairah dan hadits
Abu Syuraih, yang mana pada keduanya disebutkan (sabda beliau
tentang pengharaman peperangan di Makkah), 'Hanya saja dihalalkan
untukku sesaat dari suatu siang hari.,

Mayoritas hadits-hadits ini menunjukkan bahwa penaklukan
Makkah melalui peperangan.
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4419. Dari Aisyah M, ia menuturkan, "Kami berknta, 'Wahai

Rasulullah, tidakkah kami membangunkan sebuah rumah untulonu di

Mina sehingga bisa menaungimu?' Beliau meniawab, 'Tidak. Mina

adalah tempat singgah bagi yang lebih dulu' "' (HR' Imam yang lima

kecuali An-Nasa, i. At-Tirmidzi mengatakan, "Hadits hasan.")

J'r,'$'1 k'ilr6 nr J';ri;,ie "ib; *V
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4420. Dari ',Alqamah bin Nadhlah, ia menuturkan, "Rasulullah sAW,

Abu Bakar dan (Jmar telah meninggal, dan tidak ada tempat

persinggahan di Makl<ah kecaali disebut sebagai tempat singgah

u*u*.50 Barangsiapa memerluknn bisa meninggalinya, dan siapa

yang memerlukannya bisa menempatinya (tanpa perlu membayar)."

(Diriwayatkan oleh Ibnu Majatt)

Pensyaratr Rahimahullah Ta'ala mengatakan: ucapan Abu

Suffan (hari pembinasaan), yalrri penghancuran. Al Khthabi

mengatakan, "Abu Suffan berharap ia masih mempunyai kekuasaan

untuk melindungi kaumnya dan mencegah mereka." Ada juga yang

mengatakan, bahwa itu adalah hari kemaratran terhadap kerabat dan

keluarga. Ada juga yang mengatakan, bahwa maksudnya: Hari ini

adalah hari dimana semestinya engkau melindungiku dari ancaraman

tertimpa sesuatu yang tidak diharapkan-

Hadits Abu Hurairatr dan hadits ummu Hani' dijadikan

landasan oleh mereka yang berpendapat bahwa Makkah ditaklukan

melalui peperangan. Hadits Sa'd dan Hadits ubay bin Ka'b

5o Yakni terrpat yang tidak ada perniliknya dibiarkan sebagai milik Allah untuk

digunakan oleh orang-orang yang membutuhkan'
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menunjukkan bahwa Makkah ditaklukkan melalui perdamaian. Para

ahli ilmu berbeda pendapat mengenai hal ini, mayoritas mereka
berpendapat bahwa Makkah ditaklukkan melalui peperangan,

sementara menurut Asy-Syaf i dan salah satu riwayat dari Ahmad,
bahwa Makkah ditaklukkan melalui perdamaian. Di antara dalil yang
paling jelas menunjukkan bahwa Makkah ditaklukkan melalui
peperangan adalah sabda Nabi SAW,"Hanya saja dihalalkan untukku
sesaat dari suatu siang hari." Al Hafizh mengatakan, 'Yang benar,

bahwa proses penaklukannya adalatr melalui peperangan, narnun

memperlakukan para penduduknya dengan perlakukan sebagaimana

negeri yang ditaklukan dengan perdamaian."

Bab: Tetap Berlakunya Hijrah Dari Negeri Perang ke Negeri
Islam, dan Tidak Ada Hijrah dari Negeri yang Penduduknya

Telah Memeluk Islam

'6".j !/t cc.';:m ir J;rju,ju qE'r;7'*
()s ,!1 itjry .G"1i,i ,:^;

4421. Dari Sarnurah bin Jundub, ia berknta, "R^ululloh SAW
bersabda, 'Barangsiapa yang hidup bersama orang musyrik dan
tinggal bersamanya, maka ia seperti dia."'QIR. Abu Daud)

'o ' : oo -,',.;.@ ir J;.,"0i:W i' ,* c.-r-,- ,r(f':-* Pl +r
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4422. Dari Jarir bin Abdullah M: Bahwasanya Rasulullah SAW
mengirim brigade ke Khats'am, lalu orang-orang (di sana)
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melindungi diri dengan bersujudt, na*un mereka (pasuknn tersebut)

segera memerangi. Kemudian hal itu sampai kepada Nabi SAW, lalu
beliau memerintahkan untuk membayar setengah diyat, dan beliau
bersabda, "Alat berlepas diri dari setiap muslim yang tinggal di
tengah-tengah laum musyrikin." Merekn (para sahabat) berkata,
"Mengapa demikian wahai Rasulullah?" Beliau meniawab, "Tidak

ada bedanya kedua api merekas2. " 1HR. Abu Daud dan At-Tirmidzi)

;;?41'e,fiy ,J'",-ffi:t J?rry:i6 4*i, A:6 *
irjr'1 .r ,r;;;'pt'Jbi,? qrlt'Ft'),t;rt *

(g'rij 3;i
4423. Dari Mu'rvviyah M, ia berlcata, "Aht mendengar Rasulullah
SAJV bersabda, "Hijrah tidak berhenti hingga terputusnya
(lresempatan) bertaubat, dan tidak terputus (kesempatan) bertaubat
hingga terbitnya matahari dari tempat terbenamnya." (HR. Ahmad
dan Abu Daud)
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4424. Dari Abdullah bin As-Sa'id M, bahwasanya Rasulullah SAW

bersabda, "Hijrah tidak berhenti selama masih ada musuh yang
diperangr. " (HR. Ahmad dan An-Nasa'i)

',4t,r?\'il?4v 
'i6 ,ffiUtr,u!+fi r* l; *

(r{' r' )l '-av'-;lt irrrl 'rr'iu ,!;':''t 6b 'aij ",,ti-

Dengan maksud agar kaum nnrslimin tahu bahwa mereka juga kaum muslimin
sehingga tidak rcnrbunuh rnereka.
Yakni kaum rnuslimin tidak dapat membedakan api mereka. Artinya, bahwa
konurnitas itu lebih mcnonjol dipandang sebagai komunitas kaum musfikin.
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4425. Dari lbnu Abbas M, dari Nabi SAltr, beliau bersabda, ,Tidak

ada hijrah setelah penaklukon (Mallkah), akan tetapi (yang ada)
adalah jihad dan niat. Dan apabila knlian diminta untuk berangkat
(berjihad), maka berangkatlaA. " (IIR. Jama,ah kecuali Ibnu Majah)

.rrVG i&tr\1 l;'i,gt
4426. Namun ia mempunyai riwayat darinya dengan redaksi: "Apabila
kalian diminta berangkat (berj ihad), maka berangkat I ah.,,

(^)Li"b y*.o -rrr
4427 . Aisyah juga meriwyatkan seperti itu. (Muftafaq .Alaih)

qFt otS .i'irti:n^ V 
'Uuu -e:7i1r f 'dtui- LttG A

^ 
c I ,.?nt'.-eyil-i ,?$ (G .:oti'oi iu d;:rj 

^:ut Jl *_* ti-
JGtdr igrl .ir3,1 ';:r'"i; j,:;u ,,>u,vi

4428. Dari Aisyah, ketika ia ditanya tentang hgrah, ia mengatakan,
"Kini tidak ada' lagi hijrah. Dulu orang yang beriman lari dengan
agamanya kepada Allah dan Rasul-Nya karena khawatir terkena
fitnah. Namun kini, Allah telah menampakkan Islam, dan orang yang
beriman bisa menyembah Ailah sekehendalotya (tanpa ada rasa
talrut). " (HR. Al Bukhari)

W ,4tJtin i !,c* *u.ie ft,,::!J""1 / fU,r
#'.[;;:;* v ,juri ;:;it ,rc 

-,!r:6-ie ,Ur; tu :ju;
c7. t'6t c c

@b W) . r.U;t :,,.lrJyir,f>L)i,* a"f .,t rk
4429. Oarr Muiaryi:Oio Uo, ua, iot.oror* * ,rro* J*ri **,

sAW bersama saudaranya, Mujalid bin Mas'ud, lalu ia berkata, ,,Ini

Mujalid, ia datang untuk berbai'at kepadamu untuk berhijrah.,'
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Beliau bersabda, "Tidak ada lagi hijrah setelah penaklukkan Makknh,

akan tetapi alqt membai'atmu untuk berislam, iman dan iihad."
(Muttafaq 'Alaih)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Sabda beliau

(Barangsiapa yang hidup bersama orang musyrik dan tinggal

bersamanya, maka ia seperti dra) menunjukkan haramnya tinggal

bersama kaum musyrikin dan wajibnya memisahkan diri dari mereka'

Walaupun hadits ini mengandung catatan, namun keshahihannya

dikuatkan oleh firman Allah Ta'ala, *Makn janganlah kamu duduk

dengan mereka." (Qs. An-Nsaal (4): 140).

Sabda beliau (Tidak ada lagi hiirah setelah penaklukkan

Makkah), asal makna hijrah adalah meninggal tempat asal, namun

banyak digunakan untuk perpindahan dari pedalaman ke desa.

Sabda beliau (akan tetapi (yang ada) adalah iihad dan niat),

Ath-Thaibi dan yang lainnya mengatakan, '?engertiannya, bahwa

hijrah yang berarti meninggal negeri asal yang dulunya diperintahkan

kepada setiap orang untuk pindah ke Madinah sudah tidak berlaku

lagi, kecuali bahwa meninggalkan negeri asal yang dikarenakan jihad

masih tetap ada, demikian juga meningalkan negeri asal yang

dikarenakan oleh niat yang shalih, misalnya keluar dari negeri kafir,

keluar dalam rangka menuntut ilmu, keluar untuk mempertahankan

agama dari fitnah, yaitu dengan meniatkan hal-hal tersebut." Ibnu Al
.Arabi mengatakan, "Hijrah adalah keluar dari negeri yang diperangi

ke negeri Islam. Hal ini diwajibkan pada masa Nabi SAW dan telah

berlasung setelah ketiadaan beliau bagr yang mengkhawatirkan

dirinya. Adapun yang benar-benar terputus (yang benar-benar sudah

tidak ada lagi) adalah berhijrah kepada Rasulullah SAW (karena

beliau memang sudatr tiada)."
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BAB-BAB JAMINAN, PERJANJIAI\ DAMAI DAN GENCATAII
SENJATA

Bab: Haramnya Darah Karena Jaminan, dan Sahnya Jaminan
dari Satu Orang

.u J'li rust;';itj_ ):v"F :J$ ,ffi d, e ,& ;t,*.. t' . 1' . r. . ,

6L ";r::;)

4430. Dari Anas, dari Nabi sAW, betiau bersabda, "pada hari kiamat
nanti, setiap pengkhianat ada benderanya (yang dikenali oleh
manusia) yang dengan itu bisa diketahui ftahwa ia pengkhianat).',
(Muttafaq 'Alaih)

E'; ,!qt i;irs. ):v ,-Ft.:ffi .i,r J?, Jv :Jv *;j'*Gf ;,rr1 ,,,e ,fi'lrv'pzr r,v\r,<)i |,i r*l
(V'

4431. Dari Abu'sa'id, ia berkata, "Rasulullah sAW besabdo, ,pada

hari kiamat nanti, setiap pengkhianat ada benderanya, yang
ditinggiknn sesuai dengan besarnya pengkhianatannya. Ingatlah,
tidak ada pengkhianatan yang lebih besar dari pengkhianatan
seorang pemimpin ralryat. "'(HR. Ahmad dan Muslim)

| . / c / :. ,. , c .o t? ld4 #- ,L-tjo.-r::.ir t;:Ju,W'Ct a*&,*V",.j ,,,,(il-i hlb .'i€'i
4432. Dari Ali RA, dari Nabi sAW, beliau bersabda, ,,perlindungan

(iaminan) kaum muslimin adarah sama. Berraku pula (pada jaminan
yang diberikan oleh) yang paling rendah mereka.,,(HR. Ahmad)
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,4- i'il.L\i ii';r tty:')$ ,W U, * ,,gu ,;-i'ei *
t*.y? iJu:,!el']ti$r1 .'"it)t * I

4433. Dari Abu Hurairah M, dari Nabi sAW, beliau bersabda,

"sesungguhnya wanita bisa melindungi suatu kaum" Yakni

memberiknn perlindungan dari (serangan) kaum muslinfn. (HR. At-

Tirmidzi, dan ia mengatakan, "Hadits hasan gharib'")

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Hadits Anas dan

hadits Abu Sa'id menunjukkan haramnya berkhianat dan kerasnya

ancaman terhadap pengkhianat, lebih-lebih para pemegang kekuasaan

rakyat, karena pengkhianatannya menyebabkan petaka bagi banyak

orang.

Sabda beliau (Berlaku pula (pada iaminan yang diberikan

oteh) yang paling rendah mereka), yakni jaminan dari muslim yang

status sosialnya rendah sama dengan jaminan yang diberikan oleh

orang terhormat dan berkedudukan. Yang termasuk dalam kategori

rendah adalah wanita, budak dan anak-anak. Ibnu Al Mundzir

mengatakan , "Para afuli ilmu telah sepakat, bahwa jaminan anak kecil

tidak berlaku." Al Hafizh mengatakan, "Keterangan lainnya

mengindikasikan perbedaan antara anak yang sudah baligh dengan

yang belum, demikian juga anak mumayyiz yang belum lurus cara

berfikirnya."

Bab: Berlakunya Jaminan Bagi Orang Kalir yang Menjadi
Utusan

1 :q r';'r- sul ;rt Tflt ;: ie ilu ;# it *'aAJ oi'ri5,lu Urr J';r'$ 9r"i*r ,$'lw ,W"'dt
a,r';tlri L:? '; .dr)iau tii :W'olrj6 i' J';i

L
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<3;i's:r> .'F,t ,tr\tli i*t?A:nr i; 'J .L3Aa
4434. Dari lbnu Mas'ud, ia menuturknn, "tbnu An-Nawwahah dan
Ibnu Utsal datang kepada Nabi SAW sebagai utusan Musailamah,
lalu beliau bertanya kepada keduanya, 'Apakah kalian bersal<si
bahwa aku adalah utusan Allah?' Keduanya menjawab, 'Kami
bersal<si bahwa Musailamah adalah utusan Allah.' Kemudian
Rasulullah SAW bersbda, 'Aku beriman kepada Allah dan para rasul-
Nya. seandainya aku (dibolehkan) membunuh utusan, tentu alru telah
membunuh kalian berdua."' Selanjutnya Abdullah (bin Mas'ud)
mengatakan, "Maka sunnah pun berlaku, bahwa para utusan tidak
boleh dibunuh. " (HR.Ahmad)

t;;-- ffi I' J';:r'+ ;Ss"'o,--t\i;p i i *
j';,r,,; trl.tf o\'F u,;;')) Jl-.,rkr '^e ?6
u.:t) ,:s*l"t',p'st"oi'\'; ,i,i,w yi ,s.;,, j6 .;rtl *

1;:rr;'f.rr';;lf ;0:) .tk&f
4435. Dari Nutaim bin Mas'ud Al Asyja'i, ia menuturkan, "Aku
mendengar Rasulullah sAW -ketika beliau membaca surat
Musailamah Al Kadzdzab (si pendusta)- berkata kepada kedua
utusannya, 'Lalu apa yang kalian katakan?' Keduanya menjawab,
'Kami mengatakan seperti yang dikatakannya.' Rasulullah sAW pun
bersabda, 'Demi Allah, seandainya para utusan tidak (dirarang)
dibunuh, tentu aku telah memenggal leher kalian berdua.,,, (HR.
Ahmad dan Abu Daud)

lnt S'-*,., 1U:j'# iJv,ffi int J'y., Jr gt.,'€j ,f
J?.,6.i)i,i>r,:")i d g'ei W it J'y., *l; tu .W
\: ,PL.'*i \ ,jt:ffi .irr J';:., j* 'dLU,ri, 

;_ f ,1'
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.'q');oli + 'o!t'e €,;'u-'oY':q':t,'ftr ,!.t f.)
1>jl>'t;t 1 J^>l ol-2-r)

4436.DariAbuRafi'mantanbudakRasulullahsAW'iamenuturkan'
"Aku diutus oleh orang-orang Quraisy kepada Rasulullah SAW'

Ketika aku melihat nailuuah sAw, hatilu terpuat dengan Islam,

makaakuberkata,,WaltaiRasulullah,ahltidakmaukembalikepada
mereka.' Beliau Pun bersabda' 'sesungguhnya aku tidak

mengkhianati perianjian dan tidak menahan para utusan' Karena itu'

kembalilah kepada-mereka. Bila benar apa yang di dalam hatimu

seperti sekarang, maka kembalilah (nanti)'"' (HR' Ahmad dan Abu

Daud)
Abu Daud mengatakan, "Itu yang terjadi pada masa itu' namun

kini tidak lagi bertalci." Pengertiannya -wallahu u -lT:' bahwa itu

terjadi pada masa perjanjian yang di antaranya disepakati bahwa kaum

muslimin diharuskan *"ttj"tnUutikan orang yang datang kepada

mereka sebagai muslim'

Pensyara}rRahimahullahTa,alamengatakan:Ucapanperawi
(Ibnu An'Nawwahah)disebutkan di datam Sunan Abi Daud:

; r-;i;'t'd!.tt,i*,1' '* 6 6 t*'*l *!:':
;&-, tx'i'i tty,+ :d y*L)ria'if:'lY 7?_t.

,'^sies L,iit, ;i '*'4e-n 1i* ite,d\'b'':'i
'c;:v .:orL U.:P ,S';'r',rfr l,'rJ ti'Affi iu' 

'J';t ry
i, g p, e& a:,6,f ; -''bi';L !'li'a ti'.

.o'j)u)it -*t;t / J;-fu'oi tt')i'J; ;Jt,
/'

DariHaritsahbinMudharrib:BahwasanyaiamendatangiAbdullah
(yaloti lbnu Mas'ud), lalu ia mengatakan' "Tidak ada permusuhan

3?8 
- 

Mukhtashar Nailul Authar



antaro aku dan seorang pun dari orang-orang Arab. Suatu tretitrn aku
melintasi suqtu masjid milik Bani Hanifah, ternyata mereka beriman
kepada Musailamah, maka Abdullah pun diutus kepada merelen, lalu
mereka dipanggil, kemudian disuruh bertaubat, kecaali lbnu An-
Nawwahah, ia berkata kepadanya, 'Aku mendengar Rasururtah sAW
bersabda, 'seandainya engkau bukan utusan, tentu arat telah
memenggal leherhu.' Dan kini engkau bukan lagi utusan. Matra ia pun
memerintahkan Qarazhah bin Ka'b, lalu Qarazhah pun memenggal
lehernya di pasar, lalu iq mengatakan, 'siapa yang ingin melihat lbnu
An-Nawwahah telah dibunuh, (lihatlah) di pasar.",

Kedua hadits ini menunjukkan haramnya membunuh para
utusan walaupun mereka menyatakan kekufuran di hadapan imam.
Hadits ketiga menunjukkan wajibnya memenuhi perjanjian yang telah
disepakati dengan orang kafir, sebagaimana wajibnya memenuhi
perjanjian yang telah disepakati dengan sesama muslim. Karena suatu
misi bisa disampaikan melalui utusan, sehingga statusnya sama
dengan pe{anjian damai (ketika berperan sebagai utusan).

Bab: Syarat yang Dibolehkan Dalam Berdamai Dengan Golongan
Kuffar dan Lamanya Masa Gencatan Senjata

{,c )z(p:
M37. Dari Hudzaifah bin Al Yaman RA, ia menuturkan, ,Tidak ada
yang menghalangi untuk mengileuti perang Bador keanali karena saat
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itu aku sedang bepergian bersama Abu Al Hasil' lalu kami ditangkap

oleh orang-orang itr' }u'oisy' lalu merekn berkata' 'Kalian ingin

(bergabung a*soni Muio**id?' Klmi jawab' 'Kami 
-tidak 

hendak

(bergabung a"rs;i M"hammad' kn*i hanya hendak pergi ke

Madinah.' Lalu mereka meminta sumpah dan jaminan Allah bahwa

lrnmi hanya ot*n p"rgi ke Madinah dai,n tidak ilafi berperang bersama

beliau. Kemudian t'amt menemui Rasulullah SAW' lalu kami

sampail<an hal tersebut kepda beliau' maka beliau pun bersabda'

'Kembalilah kalian' Kita harus menepati perjanjian yang telah dibuat

dengan mereka dan kita memohon pertilongan kepada Allah dalam

meighadapi mereka" " (HR'Ahmad dan Muslim)

Hadits ini dijadikan dalil oleh mereka yang berpendapat

berlakunya sumpah oi*g yang terpaksa bersumpah'

ie u'oi.*r*?v,ffi"d'.r4paU'itf "'s f1 {
j'-i, t; $w .q?';F,;.,9' €ic ui ':r?*L':':; I t
;i.i,r iGG ;#\9*"'; ;\ i .r: r'ri' '-&;f 

'1rIr orr+u ,#iY ?' ti -1,'f-
"rb'r'Gi ;rr'ri .*V1 L1 i ?rt';;;; 

"6-t 
r:iei l( },t '(-'-".. ,"L ("C

4438. Dari Anas R,4; Bahwa orang-orang Qura-isy mengadakan

perjaniian damai dengan Nabi SAW' dan mereka mensyaratkan

kepada beliau, "nakwi siapa pun dari kalian (kou* muslimin) yang

datang (kepada lmmi, kaum kafir Quraisy) maka kami tidak

mengembatfknnnya kepada kalian' dan siapa pun dari kami (kaum

kafir Quraisy) yang dotong (kef1d'a kalian' kaum muslimin) maka

kalian harus *"ng;bohl<nnnya kepada kami'" Maka mereka kaum

muslimin) berkda;), "Wahai Rasulullah' apakah kita harus memenuhi

ini?" Beliau menjawab, "Ya' Siapa pun dari kita- yang pergi ke

mereka, maka Allah menjauhkannya. Dan siapapun dari mereka yang

datang (kepada t i;'oS, *ot'o Atlah aknn memberikanialan keluarnya'"

(HR. Ahmad dan Muslim)

38O - 
Mukhtashar l{ailul Authar



ii:";- ,rS.;t ,J utr';3 d:p q. lJ;r, * ,-i.Jt i;3?'*
;) w ;nt J;*,, c;,ie iri';; 6 -6,F
lJt;.uy'ot.w'o;t JG ,iPtl, *r,s r;1 &",^;-;t
* * " :t, . fit ;,6 rj'5,:"+,rt?.,F A *r.' , ' ' ''
,J r,rt1-),l;i F\3A$,;;ir rf i r;1 $ u!
,'tt, " di ,q"*'* at grros q;- ,WUt

-1-b ,ir'*ar -1-b $ua &fiv .lb |F:;1 sw
',5, ,uL. e'tti c, ,irnat olti; 11 :&';l, ;e )r>at.,
'"--*'g.'i'G- \ 1!;* Ultj ,io;i .;,1r 1L t1z
:'Jts *;6;) i ott@i rl l' 7u? q.tr:k
L-r'F-,:, *ir Jyfi *UUtAL J;,F;#Ji
ffi l' {;, iy",kt ,:}; &-'r6;'^*"n, ab!; ;$r
Jt) 6 !t; y.:j;;'oi g;i ; ,:y u t:i, LF" ,t..*it
'; 

"F;j.ie 
\1 ,:rl.k'i t# ,i:; \;"2 &',s')"'#'4

)';, f a.+ f;s ),tt?,4 ye n i q,!,tt,jrr iv'r,

; rG'r,lqi;;-t{ *; ,}t,i*' -;q.pl'o#.i,r
;t'7r,rif ij ,&rdr irJr 'er; ,'*i-Jrt ,t 

';tCt,!; 
,lu:i

qi ,ff )9."4'l r31.:W lt ;';i Jri .#r ;'t'r!,G,
rriv'oy ;*..-??: ,lq'-lt'& i a-;Lt, ,;_rsl L

Dtukhtashar IIailuI Authar - 381



f;t*'i-'oi rtit;,'tr$ ,';11'btp ,u'(lt ',;'r'i.r*3 
'1"i 

';ft;c

',*'o!t, u'i: i'ot, ,frI; *'tll u'tu 
-olt 

y )t; A--*f 
?rt'"$: iey'' f ,P,t*,€, li q fi{':i,

ij ft 
'')t;s 

,6] ;, & ,:J$v J'ts 6';#9 tgt'',w

W'A ;'t1'&'ttl,:l'9 l'rf, ;try', 
.',h')t 

t: q iV
,:ri Jti: i'v-*;."* 

6t4''1 i a*G 1 ii'3(4l 
"Sw 

'A;

,(:*<', ti-? ,i'i-',u- ,'JG .J'* * ( :6 te. fl')t.

'#t ,e.'i sf iJ;- qrx iii'.b?* .ffi oittii L);#:';)

: ;'.::12';<' i,Ss . J t'rso vyrlurl-*)i i'ru' t :116 t11!.u,

it*6i,,;GG'#i'-'-il,i ,i o'rt'.r; #' 'iti 'v 'riu
:n?s t.ri L$,'Jv .t r'io {69vi ;3 i{:'t'*',€"-
'J.-'t;* ieC .^1t ,'jo ., ,t.rt: f.'#t ,"2", b €
,si,ui'*i't'-i l* l:-:l l.; q(F W'Ct'lta 'W dt.,

*'A,1 frr'+1,Y,*; ;1'a;tit 
";Y''i1''1'3!'L')'or{'jg,i';r 

6its }nrr'iv u'i"\i f "t:!:t'l;i; 
^s11*t

:a'-,ir f '; xi 6a ':s;;';'rr];,'oi Y {Utii' 
(u''i

.k"r,5 'r!6 
li ; i,st- $L:t:'r'e'1 ';;i ':\t ,W.""it

,,,4.l;lil s,[" u uk \;-i'; 1i.'4 qlt't t;i i,Sv

{4,', ,o*,1'n{f* dK ,W'"dt &|P1 i'su 
":;+:u

g82 
-Mukhtashar 

Nailul Authar



dK ii*st g:-:r,Jfrt ^*),ffi'dt,j; * e"#';.lt Ssr,;.j;lt,ts;uAp ffiUty, jy:yri'r:; o*i
eri-i y :Jw ai, r;1ej ,W it ;yt ?,ra:r;; )i
or{j tlrrl.tb'; ;i',Sr )'-G',Si ,Ju" .# ; i;:.:,t $u
;&'vi* ; ,it;i *ir'# ,*o, q.r:rt;i4,
a ! c .. . , tc

- .:€ c.: t.J".i )t:"st t?, ,#11i>t:")i t1i :#'Ct ,sA

J';'r 6 " :u;:)rs ,e#,., ffi Itattb(A;,fr;l; ot
t.? . ,.o . / ..:-' 6 r^ . , c ' ' t t -

,i:-r') 
^1L3 A. 'a)i ,& ,y; "'J? 'u? '*i) yl -;ti # ar

ti;, ,*.'-*,, ;''o';"*,r:n va; rrg' ,;ri ti||S.r ;;i ri{:

'*',t .'i r"ry ,lfrtlt dr4 tlj ,iy €tli tn* ;*
a-$r,l#' *'rr",, * it, ,i; qi :Jra *.€)ri jti;;

,r,.i-M"-LJ tJ{, *rir';t! it, ,lgtAt'1 6lr-sj ,:;.:i JL
'*,r,11 a;r-;'e o\ 

rtti |(t; f *t;bi'p* C'il;bt
,i7i rr'rr;r ,rli riy, ,i:*j ^1\ ti,. ui ;& ,h, 6 "e

rplJi r$* # tttj ,,s'*s JL o';r*; b:,tt'ta; tiy,

Mukhtashar Nallul Authar - 983



t.#t f rti*'oi,:l';l.',$-c,.i,r it;--, iJv:t,' ait
'oi 6ri i -'r:!rr -i ii i:.:ir *r?, iJv :r*i J\e't
|JJ, oe-;;";'tr'; id-'&,.ftr ?w f ' f f :i'^i-

,3:f- rs^ :W'Ct ,so |e\L J?i t itfi* :!) 'g.r;

J#" ie \y,:d<'; q .ffi d,'e'Jri .|u,.V''it
'Ji:"ie A'fr ,** * o'i:'6lv :"v-, Jv- ,:* i.
lu ,";;i* .t;f 'r, 5J';7 u ,W'ult'Jw -:f i
t-ifi.lJr ',G':Jb ,;3 i J1:"i* -,:y'e,'vV!1t

f")t i' f, :W'4r'r*,;ft ffi 'ol' cx,fif &',
St'n<; \ r 6 €.i'1 " :,; F'St (i,:J;;'J$,h11

Itr;k I l', '0..1r:-Lir 

'Jr- .'J*'.5 c"?,[lirr '*',
,'Ju i.pilr '*ur'3t ,W'olti6 fr')t #"; I' f-i
'af;'ft1 (k '; 

^;'r, ,";; iui .;rr J';r"rZJ y eu 6 r;i'

;'rU 'L3r |$: ,:l*s'l.i ,#t *':)e,:rb t I' j;,
,L3r ;;:r."ik i:f.1 ,i;tt J';) 'i\:(t ,W '"olt'lw 'ls *
'^-b'*,fr*;'l :^Jr,,s,i" ,'g;^1t i6- .nr tb U'rZJ
",rl 

;G ,W'ol.tr ti'l6 - u(t '&:tLl rf l' :6? q o;:J;

,r'-at L"-,;E 'l ari ';i: 
's* .* o3al -7t u3 q. ft*

|,W'ltJ .:JEi ,Jiit gtai'4 u;',F: .:^L* s',oi (r

384 
- 

Mukhtashar Nailul Authar



Ji .et,,r,;,1ry'' JL ok ott b, €, AV t t, *oi
tft :-i. ',Gq'q$,43;Jf ,i, ocl:,;|JLlr
d'&';- (,))^e ; W U )lL it ,y;\1 ,:,ts"s;;,:#
,d*!t *i ;. * ;t,;;,k,Fi q t" tsj,y;i
iL-6 .dt;:'|'oi ,^5L'd>Ci c J1:i ,|iL.l'G- rt^ ,Sia-,-,Sw

j'ouaf t tltt 
i,tV ,l-Sv !il Aqt ;a;i S tt,&,olr

t,); :Jtt d :yr(t C ,JG .,t.i\u ,ffi'1r Su .ul ,;
,):* "i: ,Su .U ;f;i i'g |:ft ,Su .J"ra (r c ,Jv #;u
y o\j vi rf{.i 

- 
i, nut jt"i 6**it -;.r:';5f

;'*i6,iti.l' e t:i!,J.t*;*i ottj rt5 ii
,-5'ir: rt;; ir U'8,ij? ffi i',,i,4" :,=lL;jr

,y e|J .*.:Ss rltet Jc $:ai *;, * c-S,ij
g-rr: *: ,^/f '.^4 ,y, J';i";I,rjG tiy3r, €*.$,

, uJ.'ju \- sp'qt e'g (t d:Li -g Ai,'*i
lJ .?rU:bi *T e1v,jv.v ,Lii t;uir 4,k 6A;G

,: a ,

J:Jutr;- nr Utu';t,k(:t-|ai k(:qG
,* e,Lii . ut".:Jv rJugr &'(r:sr"At ;; t*r,'ai
'F i- ,;r '@ i' J';1 it'b1r 6: ,Jutr'i1 tli, ,t.*.nt
;5 ,* .'At'S, fr\iti ,:)4?t*zu i* $_t ,t"

Mukhtashar [allul Authar - 
g8S



+U:.iit':)?:tii ,; i,su tq J'ks'At ,ig (t \i:a" rk

ii'4:.I'Jv :ri,rw', f 'JY,i6 .! ,L'ii qujr

f;';,'*t;i) ffi it S';;'Jv ,qr<Jt #i Lj t5 :tt'*i
.* a; ie e,y,, e ;s c' ary :Jv' .r#r d rrau

t e t, t4 ?i ,t"L?t e'Sn; ,i;i eA I A' '?t;
'rJ-l ; ,Z?tteiri t*ft ,y' ,i t; :z'J7 ?iuw 'u'(lt

* ,u* -ry ;^a;; ?'ii:!ii.';x t- ^;1 
";at*i

ei .';U ^lv c;i ,'^ii.; ,d); 5; e r*: t''-i'!<
'nJ1:;k & ,*o11. ,#'#'b)\:;-3 \,.v ,di, r'1?1

';!tqf, u) 'ffi ?,t'l;G ,L9"i"-,;.iie '"i fu w. J'i

*1>'* ;- <$fv cttvta) Lr;'#ti;: riY 't"i'c;t*y 
e"i ,)'bt q; uk t'Gt :';';L'db" 4;rflr

iyW et er'"i :*l i o(* 
"?3i, 'orlt J: U ^ra^

;)r;;rG ,';x';i -"r;:;4 b, Y ;: i;'r'fYt
e';rt .F"5, it au ,ri'.JI,-'€$ ''iAi t')w l#'t *
4';)i*|a f Co'tnUr;P '^'A)r ri u[ &':,
',;7ilk-tb a:*ivi u t;:1,& ur{'j\!0,,y}t yr.
: ie,'r5|5* .U? i :r-o'ta ,U ;\:" ';*i i'rw
;i *" ;;li 5'r,;;,?'; e,:i Kii 4;P;1;pi

386 
- 

Mukhtashar Nailul Authar



<tstd,t'tli
4439. Dari 'urwah bin Az-Zubair dari Al Miswar brn Ma*hramah
dan Marwan bin Al Hakam yang masing-masing saling membenarkan
ucapan temannya, keduanya mengatakan, "Rasulullah sAW keluar
pada waktu Hudaibiyah, ketila sampai di pertengahan jalan, Nabi
sAW bersabda, 'sesungguhnya Khalid bin Ar walid sedang berada di
Ghamim bersama pasukan berlada untuk mengintai, karena itu,
ambillah jalan kanan.' Demi Allah, Khatid tidak menyadari
keberadaan merekn, sehingga tibaaiba saja mereka kehilangan jejak,

Mukhtashar ltailul Authar - 
g8Z



makn secepatnya ia kembali ke Mell<ah dan memberikan peringatan

kepadaorang-orangQaraisy'NabisAWterusberjalan'hinggaketika
sampai di Tsaniyy-aiyong- p"rnah ditempati mereka' tiba-tiba onta

beliau langsung duduk, malea orang-orang berkatl' 'Bangkit!

Bangkit!,Namunotntaitutetapduduk,lalumereknberkntalagi,,Al
Qashwa' (nama onta Rasutuitat'1 duduk'' Makn Nabi berknta' 'Al

Qashwa' duduk buknn atas keinginannya' melainkan ditahan oleh

malaikat yang menahan pasukan bergaiah'' Kemudian beliau berkata

la7t, 'Demi Orrt yo*g'jiwaht be'ido di tangan'Nya' iika mereka

meminta kepadaku sesuatu rencana guna mengagungknn

Hurumaatullah (tempat-tempat yang dimuliakan Attah) pastilah aku

memberikannya kepada mireka'' Kemudian Nabi SAW membentak

ontaitu,danonta-itupunbangkitmelompat.Beliaubergesersedikit
hingga kemudian singgah di ujung Hudaibiyyah' di sebuah telaga

yang airnya sangat sedikit' Orang-orang hanya meminumnya sedikit-

sedikit, dqn belum lama mengambilnya' merel<a mlngadukan rasa

dahaga lagi kepada Rasulullah SAW' Kemudian beliau mencabut

anak panah dari busurnya dan menyuruh mereka untuk

menancapkannya ke dalam telaga itu' Demi Allah' mereka dapat

mengambil air itu terus-menerus hingga mereka puas dan

meninggallrantempatitu.Ketilramerelramerasatenang,tiba-tiba
datangBudailbin,Warqa.AlKhuza,iydengansekelompokorangdari
Khuza'ah. Sulu Khuzi'ah merupakan pemegang rahasia Rasulullah

SAW,berasaldaripendudukTihamah.Iaberkata,,Akutinggalkan
Ka'ab bin Lu'oy ion 'Amir bin Lu'ay- Mereka sedang singgah di

beberapa tempat mata air Hudaibiyyah bersama kaum wanita dan

anak-anak mereka' Merel<n semua akan memerangi dan

menghalangimumenuiuKa'bah"RasulullahSAI4.berkata'
's"inggrinyo kedataigan kami ini bukan untuk memerangi siapa

pun, melainknn kami hanya ingin melaksanakan ibadah Umrah-
.Sesungguhnyaperangtelahmenghabislrnnenergiorang-orang

Quraisy dan ba.nyak merugiknn ,mereka' 
Jikn mereka menginginkan

suplai, maka alu alan memberikannya asalknn membiarkanku

sehingga tidak terganggu' Jikn merela ingin bergabung bersama
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knum Muslimin, maka silahkan. Tapi jikn mereka menolak dan hanya
menghendaki perang, maka, demi Dzat yang jiwatat berada di tangan-
Nya, aku akan perangi mereka demi urusan ini sampai tetes darah
penghabisan, atau biarlah Allah menuntaslan urusan-Nya.' Budail
berkata, 'Akan aku sampaikan apa yang engkau katakan.' kemudian
ia pun berangkat, hingga ketika menjumpai orang-orang Quraisy, ia
berkata, 'Aku baru saja datang dari sisi orang itu (Nabi SAW) dan
kami telah mendengar ia mengatakan suatu perkataan. Jika kalian
ingin tahu akan kami sampaikan kepada lalian.' Mala para orang-
orang awam (dungu) di kalangan merekn berlata, 'Kami tidak butuh
kalian menceritakan apa pun tentang mereka.' Setnentara orang-
orang yang masih berpikiran sehat dari knlangan mereka berknta,
'Sampaikanlah apa yang telah kau dengar dar@a' Maka Budail
menuturknn, 'Aku telah mendengarnya mengatakan begini dan
begini.' Ia menceritakan apa yang dikntakan oleh Nabi SAW. 'Urwah
bin Mas'ud berkata, 'Hai knumku, bukankah kalian ini orang
tuaku53?' Mereka menjawab, 'Benar.' Ia berkata lagi, 'Bukankah alat
sebagai anak (kalian)?' Mereka menjawab, 'Benar.' Ia berkata lagi,
'Apakah knlian menuduhlru (berdusta)?' Merekn berkata, 'Tidak.' Ia
berkata lagi, 'Bukankah kalian tahu bahwa alat telah membawa pergi
warga 'Ukkaazh (untuk membantu kalian). Namun l(ptiko mereka
menolak ajakanlu, alcu malah datang lcepada kalian bersama anak
dan istriku serta orang-orang yang mematuhileu?' mereka menjawab,
'Benar.' 'Urwah bin Mas'ud berkata lagi, 'sesungguhnya orang ini
(Muhammad) mempunyai rencana yang bagus, maka hendaklah
knlian terima dan biarkan alat pergi menemuinya.' Mereka menjawab,
'Pergilah!' Maka dia pun pergi menemuinya dan mulailah terjadi

pembicaraan antara dirinya dan Nabi SAW. Lalu Nabi SAW berkata
kepadanya sebagaimana yang beliau ucaplan kepada Budail. 'Urwah
menjawab,'Wahai Muhammad, bagaimana pendapatmu, seandainya
engkau binasaknn saja l<aummu itu, apakah englcau pernah
mendengar ada seorang Arab sebelummu yang berhasil
membinasaknn keluarganya? Jika pun hal lainnya, demi Allah,

" Yukni kalian telah menyebabkanku terlahir karena ibunku dari kalangan kalian.
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sesungguhnya alil benar-benar melihat wajah-waiah dan iuga

segerombolan orang yang diciptal<an untuk lari dan memohon

kepodo*u.' Makn ibu noko, berkata, 'Sedot saja kemaluan Latta

(iama Tuhannya_penerj.)!, apakah menurutmu kami akan lari darinya
'(Nabi)?, ,(Jrwah- bertanya, 

,Siapa orang ini.?, Merelra menjawab,

'AbuBalrnr!'Iaberkata,'sungguh,demiDzatYangjiwakuberadadi
tangan-Nya, jikalau bukan knrena janji yang tidak memperkenanku

terhadapmu niscaya aku penuhi permintaanmu" Lalu ia berbicara

dengan- Nabi sAW, dan setiap kali dia berbicara, ia selalu memegang

jenggot beliau, sementara Ai Mughirah bin Syu'bah ketipa itu berada

d"tat dengan kepala Nabi SAW sambil memegang pedang yang ada

,o*ngnyi, maka setiap kali 'Urwah ingin memegang jenggot Nabi

SAW, Al Muhgirah mementungnya dengan gagang pedang sambil

berknta, ,Jauhkan tanganmu dari jenggot Rasulullah sAW.' Mala

seketika itu '(Jrwah mengangkat kepalanya seraya berkata' 'Siapa

orang ini?' Orang-orang menjawab, Al Mughirah bin Syu'bah" Lalu

ia berkata, 'Hai Peiundang, bukankah aku sedang berusaha

menjalankankeliciknnmu?,Sebelummasuklslam,AlMughirah
pernah bergaul dengan suatu kaum pada masa Jahiliyyah, lalu

membunuh dan merampas harta milik merekn, kemudian datang dan

masuk Islam, maka Nabi SAW berkata (kepadanya), 'Kalau

keinginanmu untuk masuk Islam, maka aku terima' tapi masalah harta

yang kau rampas, tidak ada hubungannya denganku [alat tidak
'*"ibutuhpannyaJ.' 

(Al Mughirah adalah anak dari saudara 'Urwah,

yalaisepupunya,Urwah).Kemudian,|Jrwahmengamat-amatipara'shahabat 
Nabi sAW dengan pandangan matanya. Ia berkata, 'Demi

Allah, tidaklah Rasulullah sAW berdahak melainkan akan iatuh ke

tattgan salah seorang dari mereka, lantas ia menggosok-gosokkannya

ke muka dan bagiai kulit badannya; apabila beliau memerintahknn

mereka,makasecepatkilatmerekamelal<sanakannya;knlaubeliau
berwudhu, maka mereka hampir berbunuh-bunuhan untuk

mendapatkan bekas air wudhunya; dan apabila beliau sedang

berbiiara, maka semua mereka merendahkan suara di sisinya dan

tidak memandangnya dengan pandangan taiam untuk
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menghormatinya.' Ketika'urwah kembali menemui teman-temannya,
(orang-orang Quraisy), ia mengatakan, 'wahai kaumku, demi Ailah,
aku sudah pernah diutus menghadap para raja, Kaisar, Kisra dan
Najasyi; demi Allah, belum pernah aku melihat seorang raja yang
begitu dihormati oleh para bawahannya sebagaimana Muhammad
dihormati oleh para shahabatnya. Demi Ailah, tidaklah ia berdahak
melainkan akan jatuh ke tangan sarah seorang dari mereka, lantas ia
menggosok-gosokkannya ke muka dan bagian lailit badannya; apabila
beliau memerintahkan merekn, maka secepat kilat mereka
melaksanakannya; kalau beliau berwudhu, maka mereka hampir
berbunuh-bunuhan untuk mendapatkan bekas air wudhunya; dan
apabila beliau sedang berbicara, maka mereka semua merendahkan
suara di sisinya dan tidak memandangnya dengan pandangan tajam
untuk menghormatinya. sungguh ia telah memberikan tawaran yang
baik, karena itu terimalah.' seterah itu ada seseorang dari suku
Kinanah berkata, 'Biarkan aku saja yang mendatanginya (Nabi
sArl').' Mereka pun berkata, 'Datangilah.' Ketika ia sedang menuju
Nabi sAW dan para shahabatnya, Rasulullah sAW berkata, ,Ini
adalah Fulan. Ia berasal dari kaum yang menghormati hewan lcurban,
makn kirimknnlah hewan kurban kepadanya.' Maka merelca pun
mengirimknnnya, lalu ia disambut kaum Muslimin seraya
mengucapkan talbiyah. Tatkala ia melihat hal itu, ia mengatakan,
'Maha suci Allah, tidak sepatutnya bagi orang-orang euraisy
menghalangi mereka menuju Ka'bah.' Maka ia segera pulang
menemui teman-temannya, lalu berkata, 'Alat melihat hewan-hewan
kurban sudah kalungi dan diberi tanda, karena itu menurutku, mereka
tidak perlu dihalang-halangi.' Kemudian seorang laki-laki di antara
merekn yang bernama Milcraz bin Hafsh berdiri lalu berkata,
'Biarkan aku menemuinya.' Mereka pun berkata, 'Temuilah.' Tatkala
ia datang, Nabi sAW berkata, 'Ini Milcraz bin Hafzh, ia orang yang
jahat (licik).' Lalu ia pun berbicara dengan Nabi sAW. Ketika ia
sedang berbicara, tibaiiba muncullah suhail bin 'Amr." Ma'mar
mengatakan: Lalu Awub menyampaikan rrepadaku dari 'Ilcrimah,
bahwa: Ketilrn suhail bin 'Amr datang, Nabi sAW baru saja
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mengatakan, 'sungguh sangat mudah perkara ini bagi kalian'"'

Ma'marmengatakan:Az-Zuhrimenyebutkandalamhaditsnya:Lalu
muncullah suhail bin 'Amr lalu berlan"Mari aku tuliskan

kesepakatan antara knmi dengan kalian-' Makn Nabi sAW memanggil

juru tulisnya, kemudian wair sAW berkata, 'Tulislah bismillaahir
"rafumaanirrafuiim-'suhailmemotong"Adapunkataar-rahman'demi

Allah, kami tidak tahu apa itu? Akan tetapi anhq tulis saia dengan

,Bismika Allaahumma.' Mal<a knum muslimin berkata, 'Demi Allah'

jangankautulislrecualidenganbismillaahirrafomaanirrahiim,Maka
NabiSAWberkata,,TulislahBismil<aAllaahumma.,Kemudianbeliau
berkata, 'Inilah perianiian damai yang dibuat oleh Muhammad'

Rasulullah sAW., S"n"it nyeletuk lagi, 'Demi Allah. Jika kami tahu

bahwaengkauutusanAllah(Rasulullah),tenhllrnmitidakakan
menghalang-halangimumenuiuKa'bahdantidakpulamemerangimu!
ladi, cukup tulrs Muhammad bin Abdutlah., Nabi SAW berkata, 

,Demi

Atlah, s;esungguhnya aku adalah Rasulullah, alran tetapi kalian

mendustakanku.TulislahMuhammadbinAbdullah.,,'Az-Zuhri
mengatakan: Itu karena beliau telah mengatakan' '"' iika mereka

*"iinro kepadaku sesuatu rencana gma mengagungkan

Hurumatullah(tempat-tempatyangdimulialranAllah)pastilahaku
iemberikannya kepada mereka.' Lalu Nabi SAW berknta kepadanya

(pencatat perjanjian), 'Bahwa knlian aknn membebaskan jalanan

antara knmi dengan Ka',bah sehingga knmi bisa melakuknn thawaf di

sana.' suhail berl<ata, 'Demi Allah, jangan sampai bangsa Arab

membicarakan bahwa kami telah melalukan kekerasan (untuk masuk

ke Mekkah). Atran tetapi itu bisa dilalrsanalran pada tahun depan.,

Maka drtulistah ,"p"rii itu. Suhail berlnta lagi' 'Dan bahwa tidak

Seorangtaki-lakipundarikamiyangdatanglrepadamumelainkan
engk i *"rg"*bolikannya kepada lcami' walaupun ia memeluk

ogo*o*,',Kaummusliminberknta,,subhaanallaah.Bagaimana
*ungkiniadikembalikankepadal<aummusy.ikinsementaraiatelah
memeluklslam.,Ketikapenulisanpe$anjianinisedangdilakukan,
tiba-tiba muncullah Abu Jandal bin suhail bin 'Amr dalam keadaan

kaki diborgol, ia melarikan diri dari dataran rendah kota Mekkah
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hingga tibaliba dia melemparkan dirinya ke tengah-tengah kaum
Muslimin. Maka Suhail berkata, 'Ini adalah kasus pertama yang aku
perkarakan kepadamu wahai Muhammad, engkau harus
mengembalikannya kepadaku.' Maka Nabi SAW berkata,
'Sesungguhnya kita belum lagi menuntaskan perjanjian ini.' Ia
menjawab pula, 'Demi Allah, kalau begitu aku juga tidak jadi
melakukan perjanjian denganmu selamanya.' Lalu Nabi SAW berkata,
'Relakanlah ia, demi aku.' Ia menjawab, 'Aku tidak akan
melakukannya.' Nabi SAW berkata, 'Tolong, lalukanlah.' Namun ia
tetap menjawab, 'Aku tidak akan melakukannya.' Mikraz berkata,
'Kita sudah selesai menetapkannya untukmu.' Abu Jandal berkata,
'Wahai kaum Muslimin! apakah kalian rela aku dikembalikan kepada
orang-orang msuyrik, padahal aku datang sebagai seorang muslim?
Tidak tahukah kalian apa yang telah aku alami?' Ia memang telah
mengalami penyil<saan yang berat karena mempertahankan agama
Allah. Umar menuturkan: "Lalu aku menemui Nabi Allah SAW. lalu
berkata, 'Bukankah engkau benar-benar Nabi Allah?' beliau
menjawab, 'Benar.' Aku katakan lagi, 'Bukankah kita dalam
kebenaran sementara musuh kita dalam kebatilan?' Beliau menjawab,
'Benar.' Aku katakan lagi, 'Lalu mengapa kita mesti mengalah dalam
urusan agama kita?' Beliau berkata, 'sesungguhnya aku ini utusan
Allah, aku tidak mendurhakai-Nya, Dialah penolongku.' Alu katakan,
'Buknnkah engkau telah mengataknn kepada knmi bahwa kita akan
mendatangi Ka'bah dan berthawaf di sana?' Beliau menjawab, 'Ya,

lalu apakah aku mengatakan padamu bahwa kita pergi ke sana pada
tahun ini juga?' Aku katakan, 'Tidak.' Beliau berkata lagi, 'Engkau
pasti datang dan thawaf di sana nanti.' Kemudian aku menemui Abu
Bakar, lalu aku katakan, 'Wahai Abu Bakar, bukanlah beliau itu
benar-benar Nabi Allah?' Ia menjawab, 'Benar.' Aku katakan lagi,
'Bukanknh kita dalam kebenaran sedangkan mereka dalam
kebatilan?' Ia menjawab, 'Benar.' Alat katakan lagi, 'Lalu mengapa
kita mesti mengalah dalam agama kita?' Ia berkata, 'Hai bung.
Beliau itu utusan Allah, beliau tidak akan berbuat durhaka terhadap
Rabbnya, karena Dialah penolongnya. Karena itu, berhentilah
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memprotesnya. Demi Allah, beliau dalam kebenaran.' Aku katakan

lagi, 'Bukankah beliau telah mengatakan kepada kita bahwa kita akan

mendatangi Ka'bah dan berthawaf di sana?' Ia menjawab, 'Benar.

Tapi apa beliau memberitahumu bahwa engkau akan mendatangi

tahun ini?' Aku kntakan, 'Tidak.' Abu Bakar berkata lagi, 'Sungguh

engkau akan mendatanginya dan berthawaf di sana. "' Az-Zuhri

mengatatakan: (Imar melaniutkan: Lalu akau melakukan hal-hal yang

perlu dilakukan. Setelah selesai penulisan perianjian, Rasulullah SAW
-berkata 

kepada para sahabatnya, 'Bangunlah kalian dan sembelihlah

hewan korban kalian kemudian bercukurlah.' Detni Allah, tidak satu

pun di antara mereka yang berdiri hingga beliau mengucapkannya

tiga kali. Ketika tidak ada satu pun di antara mereka yang mau

berdiri, beliau beranjak pergi menemui ummu salamah dan

menyebutkan sikap mereka (para sahabat) terhadapnya. Maka Ummu

salamah berkata, 'wahai Nabi Allah, apakah engkau ingin

melakukannya? Keluarlah, dan jangan berbicara dengan siapa pun

sampai engkau menyembelih hewan kurbanmu, lalu memanggil

tukang cukur agar mencukurmu.' Maka beliau bergegas keluar dan

tidak berbicara kepada siapa pun, beliau semhelih hewan kurbannya

lalu memanggil tukang cukur. Ketika orang-orang melihat apa yang

beliau lakukan, mereka langsung bangkit dan menyembelih hewan

kurban mereka, dan sebagian mencukur rambut sebagian yang lain.

Sebagian mereka hampir saja mencelakakan sebagai yang lain akibat

hanyut oleh perasaan sedih." Pada saat itu datanglah para wanita

Muloninah, lalu Allah menurunkan ayat: 'Hai orang-orang yang

beriman, apabila datang berleiirah kepadamu perempuan-perempuan,

yang beriman maka hendaklah kamu uii (keimanan) mereka...''"

hingga ,pada tali (perkawinan) dengan perenxpuan-perempuan

kafir....;s Maka hari itu juga (Jmar menceraikan kedua istrinya yang

masih dalam kesyirikan. Lalu salah satunya dinikahi oleh Mu'awiyah

di dalam Al Fatfu jw 6hal' 276:Korotasinya'

bahwa mereka datang kepada beliau ketika beliau berada di Hudaibiyah. Padahal

sebenarnya tidak demikian. Mereka datang kepada beliau setelah itu, yaitu pada

masa berlakukan perjanjian tersebut.

" Qr. Al Mumtahanah (60): 10.
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bin Abi sufyan dan satunya lagi dinikahi oleh shafwan bin tJmayyah.
Kemudian Nabi sAl( kembali ke Madinah. Kemudian datanglah Abu
Bashir, seorang laki-laki Quraisy yang telah memeluk Islam. Maka,
orang Quraisy mengirimkan dua orang utusan untuk mencarinya, lalu
kedua utusan ini mengingatkan Nabi akan perjanjian dengan
mengatakan, 'Ingatlah perjanjian yang telah kita sepakati bersama.'
Beliau pun menyerahkan orang itu kepada mereka berdua, laru kedua
orang itu membawanya hingga tiba di Dzul Hulaifah. Mereka semua
singgah di situ sambil makan kurma, lalu Abu Bashir berkata kepada
salah seorang dari kedua orang itu, 'Demi Allah, sungguh pedangmu
ini bagus sekali, wahai fulan.' Kemudian rekannya yang satu lagi
menghunusnya juga seraya berkata, 'Memang, sebilah pedang yang
bagus sekali, karena sudah sering aku gunakan untuk membunuh.'
Abu Bashir berkata, 'coba perlihatkan padaku!' seterah pedang itu
berada di tangannya, ia langsung menghujamkan ke utusan itu hingga
mati. sementara yang satunya lagi melarikan diri hingga sampai di
Madinah dan langsung masuk ke masjid sambil berlariJari. Ketika
Rasulullah sAW. melihatnya, beliau berkata, 'sungguh orang ini
kelihatannya sangat ketakutan.' Begitu sampai kepada Nabi sAW, ia
berkata, 'Temanku telah dibunuh dan aku juga akan dibunuh., Tak
lama kemudian Abu Bashir pun datang, lalu berkata, 'wahai Nabi
Allah, demi Allah dia telah menuntaskan jaminanmu, yaitu dengan
mengembalikanku kepada mereka, tapi Atlah menyelamatkanku dari
merekn.' Nabi sAW berkata, "celaka! ini bisa menjadi pemicu
peperangan kalau seandainya punya teman satu orang lagi.,
Mendengar perkataan beliau tadi, Abu Bashir sadar bahwa ia tetap
akan dikembalikan ke pihak Quraisy, maka ia pergi dari Madinah
hingga sampai di tepi pantai. Abu Jandat bin suhail pun turut
melarikan diri dari Mekkah, hingga akhirnya bertemu dengan Abu
Bashir. Dan akhirnya tidak ada seorang Muslim pun yang berasal
dari Quraisy dan telah masuk Islam yang berhasil melarikan diri
melainkan langsung bergabung dengan Abu Bashir hingga kemudian
terbentuklah sebuah kelompok (gang). Demi Allah, tidaktah mereka
mendengar ada rombongan dagang kaum euraisy yang pergi ke
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negeri Syam melainkan pasti mereka mencegatnya, lalu membunuh

dan mengambil barang dagangan mereka. Oleh karena itu, kaum

Quraisy mengirimkan utusan kepada Nabi SAW, meminta dengan

sangat dan melalui ikatan kekeluargaan agar mengirimkan pesan:
'Bahwa siapa saja yang datang kepada beliau, maka dia amqn.'
Akhirnya Nabi SAW mengirim pesan kepada mereka (kelompok Abu
Bashir) agar mereka datang ke {t,fadinah. Dan mereka pun semua

datang ke Madinah. Lalu Allah menurunkan: 'Dan Dialah yang
menahan tangan mereka dari (membinasakan) kamu dan (menahan)

tangan kamu dari (membinasakan) mereka di tengah kota Mekkah
sesudah Allah memenangkan kamu atas mereka' hingga
'kesombongan jahiliyah.'56 K"ro*bongan mereka adalah, mereka
tidak mengakui bahwa beliau adalah Nabi Allah dan tidak mau

menggunakan Bismillaahir rahmaanir raltiim serta menghalangi
mereka utuk datang ke Ka'balt." (HR. Ahmad dan Al Bukhari)

ffi l' {;t *'€btr Us') :4i ,?1 biL.'&i 
^')t)t,o,r. ). c, tctdz ) o1..1ic ...'.2 c-, ..1-c t..,t,o t
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5u Yaitu ayat; "Dan Dialah yang menahan tqngan mereka dari (membinasakan)
kamu dan (menahan) tangan kamu dari (membinasakan) mereka di tengah kota
Mekkah sesudah Allah memenangkan kamu atas mereka, dan Allah Maha
Melihat apa yang kamu kerjakan. Merekalah orang-orang yang kafir yang
menghalangi kamu dari (masuk) Masjidil Haram dan menghalangi hewan
korban sampai ke tempat (penyembelihan)nya.Dan kalau tidaklah karena laki-
laki yang mukmin dan perempuan-perempuon yang mukminah yang tiada kamu
ketahui, bahwa kamu akan membunuh mereka yang menyebabkan kamu ditimpa
kesusahan tanpa pengetahuanmu (tentulah Allah tidak akan menahan tanganmu
dari membinasakan mereka). Supaya Allah memasukkan siapa yang
dikehendaki-Nya ke dalam rahmat-Nya. Sekiranya mereka tidak bercampur
baur, tentulah Kami akan mengadzab orang-orang kafir di antara mereka
dengan adzab yang pedih. Ketika orang-orang kafir menanamkan dalam hati
mereka kesombongan (yaitu) kesombongan jahiliyah, lalu Allah menurunkan
ketenangan kepada Rasul-Nya, dan kepada orang-orqng mukmin dan Allah
mewajibkan kepada mereka kalimat talewa dan adalah mereka berhak dengan
kalimat tala,va itu dan patut memilikinya. Dan qdalah Allah Maha Mengetahui
segala sesuatu. " (Qs. Al Fat! (a8): 24-26).
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4440. Ahmad meriwayatkan dengan rafazh lainnya, yang di dalamnya
disebutkan: "sedangkan suku Khuza'ah sudah diketahui oleh
Rasulullah SAW, baik yang musyrilotya maupun yang muslimnya.,,
Disebutkan juga di dalamnya: "Ini adalah peiianjian yang d*epatratt
oleh Muhammad bin Abduultah dan suhail bin Amr: yaitu
menghentikan peperangan serama sepuruh tahun, sehingga selama itu
manusia aman." Disebutkan juga di daramnya: "sesingguhnya di
antara kita ada gudang paraian yang bersuram sutera, iahwa trdak
boleh ada pencurian dan tidak pura pengkhianatan." Dan di antara
persyaratan yang mereka menetaplcan perjanjian: ,,Bahwa

barangsiapa yang mau masuk ke dalam ilatan dan perjanjian
Muhammad maka silakan masuk Dan barangsiapa yang mau masuk
ke dalam ikatan dan perjanjian euraisy marra silarrnn iasuk.,, Laru
segeralah Khuza'ah menyatakan, "Kami bersama ikatan dan
perjanjian Rasulullah sAW. sementara Bani Barrar segera
menyatakan, "Kami bersama ikaton dan perjanjian euraisy.,,
Disebutkan juga di dalamnya: Lalu Rasulullah sAw bersabda,"wahai Abu Jandal, bersabarlah dan mohonlah pahalanya.
sesungguhnya Allah 'Azza wa Jaila akan memberirran iiton keruar
bagimu dan golongan lemah lainnya yang bersamannu.,,
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4441. Dari Marwan dan Al Miswar M, keduanya menuturlcan, "Saat

itu, ketilta Suhail bin 'Amr mengadakan perjaniian, di antara yang ia

syaratkan kepada Nabi SAW: 'Tidak seorang pun dari ftami yang

datang lrepadamu, walaupun ia menganut agamamu, kecuali engknu

mengembalikannya ftepada kami dan membiarkan antara kami

dengannya.' Namun kaum muloninin tidak menyukni itu dan merasa

keberatan, tapi Suhail menolak dan hanya menginginknn begitu, makn

Nabi SAW pun menyetujuinya. Sehingga wahu itu dikembalikanlah

Abu Jandal kepada ayahnya, yalod Suhail bin 'Amr. Dan tidak

seorang laki-laki pun yang datang kepada beliau pada masa itu

kecuali beliau mengembaliknnnya, walaupun ia seorang muslim.

kemudian datanglah para wanita mukminah untuk berhiirah, dan

{Jmmu Kultsum binti 'Uqbah bin Abi Mu'aith termasuk di antara

merelca yang l<eluar kepada Rasulullah SAW pada saat itu, yang mana

saat itu ia sebagai budak, lalu para tuannya meminta l<epada Nabi
.1..
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sAW agar mengembalikannya kepada mereka, nantun beriau tidak
mengembalikannya kepada mereka, karena Atlah telah menurunkan
ayat tentang merekn, 'Hai orang-orang yarrg beriman, apabila datang
berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka
hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui
tentang keimanan mereka' hingga 'dan orang-orang kafir itu tiada
halal bagi merekn. "'" (HR. Al Bukhari)

iL-{ ffi 1' J"r*,rli ,r, zs.a d?C ,l:., ,SG ,lce!}t *
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t' Dalam riwayat lainnya disebutkan ayat ini sepenuhnya, yaitu: "Hai orang-
orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-
perempuan yang beiman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah
lebih mengetahui tentang keimanan mereka; matca jika kamu telah mengetahui
bahwa mereka (benar-benar) beiman maka janganiah kamu kembatikan mereka
kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi
orang-orong kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada hatat bagi mereka. Din
berikanlah kepada (suami-suami) mereka mahar yang tetah meika bayar. Dan
tiada dosa atasmu mengawini merekn apabila kamu bayar kepada mereka
maharnya. Dan janganlah kamu tetap berperang pada tali (perkawinan) dengan
perempuan-perempuan kaJir; dan hendaWah kamu minta mahar yang telah
kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang terah mereka bayar.
Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah
Maha Mengetahui lagi Maha Bijal<sana. " (es. Al Mumta_hanah (60): l0).
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4442. Dari Az-Zuhri: '(Jrwah mengatalan, "Aisyah memberitahuku,

bahwa Rasulullah SAW menguji keimanan mereka. Dan telah sampai

kepada kami, bahwa tatil@ Allah Ta'ala menurunkan ayat yang

memerintahkan untuk mengembalikan kepada kaum musyrikin mahar

para istri mereka yang berhijrah, dan memerintahkan kepada kaum

muslimin agar tidak mempertahanlcan tali perniftahan dengan para

wanita kafir, (Jmar menceraikan dua wanita, yaitu Qaribah binti Abu

Umayyah dan putrinya Jarwal Al Khuza'i. Lalu Qaribah dinikahi oleh

Mu',awiyah, sedangkan yung lainnya dinikahi oleh Abu Jahm. Ketika

orang-oran| knfir tidak mau mengalcui apa yang diberikan oleh knum

muslimin karena hiirahnya para istri merekn, Allah Ta'ala

menurunkan ayat, 'Dan iika seseorang dari isteri-isterimu lari kepada

orang kafir, latu knmu mengalahkan merekas8,' yaitu kaum muslimin

diharuslrnn memberikan mahar kepada orang kafir yang istrinya

berhijrah, dan kaum muslimin yang istrinya masih knfir agar

diberikan mahar kepadanya dari mahar para wanita knum h{far
yang berhijrah itu. Dan tidak seorang wanita pun yang telah

berhijrah itu menjadi murtad setelah beriman. " (Dikeluarkan oleh Al

Bukhari)
Hadits ini mengandung banyak kesimpulan, kami kemukakan

sebagiannya: Bahwa Dzulhulaifah adalah miqat untuk umrah

sebagaimana untuk haji; Batrwa mengalungi hewan kurban adalah

sunnah pekurban wajib maupun pekurban sunnah; Bahwa menandai

hewan kurban adalah sunnah, dan hal ini tidak termasuk merusak fisik

binatang yang terlarang; Bahwa pemimpin pasukan hendaknya

mengirimkan mata-mata untuk mengawasi gerak-gerik musuh; Bahwa

meminta bantuan kepada orang musyrik yang dapat dipercaya dalam

5t Yaitu ayat: "Dan jika seseorang dari isteri-isterimu lari kepada orang kafir, lalu

kamu mengalahkan mereka, maka bayarkanlah kepada orang-orang yang lari

isterinya ilu mahar sebanyakyang telah mereka bayar. Dan bertaqwalah kepada

Altah Yang kepada-Nya itmu beriman'" (Qs' Al Mumtabanah (60): 1l)'
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perkara jihad adalah boleh bila dibutuhkan, karena mata-mata beliau
dari iuku Khuza'ah adalah seorang kafir, namun walaupun kafir
Kluza'ah menjadi penjaga barang-barang beriau; Disyariatkannya
bermusyawarah dengan pasukan, baik itu untuk menentramkan hati
mereka maupun untuk mencari kemaslahatan; Bolehnya menawan
kaum wanita dan anak-anak kaum musyrikin sebelum bertempur
dengan kaum laki-laki mereka; ucapan Abu Bakar kepada Urwah
menunjukkan bolehnya hal tersebut karena diperlukan dan untuk
mencapai kemaslahatan, dan perkataan itu tidak termasuk perkataan
keji yang terlarang; Sikap Al Mughirah di dekat kepala Nabi SAW
rnenunjukkan dianjurkan sikap bangga dan percaya diri dalarn perang
untuk menjatuhkan mental musuh, dan hal ini tidak termasuk sikap
tercela yang dicela oleh Nabi SAW; Bahwa harta milik orang musyrik
yang telah mengadakan perjanjian damai tidak boleh dimiliki sebagai
ghanimah, akan tetapi harus dikembalikan; Bahwa dahak dan air
musta'mal (yang telah dipakai bersuci) adalah suci (tidak najis);
Dianjurkannya optimis dan makrutrnya pesimis; Bahwa seseorang
yang bisa dikenali dengan menyebutkan namanya dan nama ayahnya,
maka tidak harus menyertakan nama kakeknya; Bahwa mengadakan
perjanjian damai dengan musuh dengan menyepakati sebagian yang
memberatkan kaum muslimin hukumnya boleh bila dibutuhkan dan
demi kemaslahatan serta unfuk mencegah bahaya yang lebih besar;
Bahwa yang menjanjikan untuk melakukan sesuatu tanpa
menyebutkan waktunya, maka boleh menangguhkannya; Bahwa
bercukur adalah ibadah bagi yang tertahan, dan orang yang demikian
boleh menyembelih kurbannya di tanah halal, karena tempat
penyembelihan mereka (beliau dan para sahabatnya) adalah di tempat
halal, berdasarkan dalil (firman Allah), "Merekalah orang-orang kafir
yang menghalangi kamu dari (masuk) Masjidil Haram dan
menghalangi hewan latrban sampai ke tempat (penyembelihan)nya.,,
(Qs. Al Fath g8): 25); Bahwa perintah Rasulullah SAW harus
langsung dilaksanakan, dan hukum asalnya bahwa beliau juga sama
dengan umatnya dalam ketetapan hukum (selain yang dikecualikan);
Bahwa syarat pengembalian tidak berlaku bagi orang yang keluar
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(dari negeri kafir) lalu menjadi muslim namun tidak datang ke negeri

imam (pemimpin kaum muslimin); Bahwa kaum wanita tidak boleh

dikembalikan berdasarkan ayat (yang tersebut di dalam hadits tadi)'

Ada perbedaan pendapat mengenai masuk tidaknya kaum wanita

dalam perjanjian, ada yang mengatakan bahwa kaum wanita tidak

tercakup, berdasarkan kesepakatan dalam perj anj ian: "Bahwa laki-laki

mana pun dari kami yang datangmu maka engkau harus

mengembalikannya." Ada juga yang berpendapat bahwa kaum wanita

tercakup, berdasarkan naskah perjanjian dalam riwayat lainnya:
..Bahwa tidak seorang pun dari kami yang datang kepadamu .." namun

hal ini dihapus, atau dijelaskan rusaknya hal ini oleh ayat tadi.

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Sabda beliau

(melainkan ditahan oleh malaikat yang menahan pasukan

hergajah), yakni batrwa bila para sahabat memasuki Makkah dalam

kondisi seperti itu, sementara kaum Quraisy tengah menghalangi,

tentulah akan terjadi peperangan, dan hal itu akan menyebabkan

pertumpahan darah dan perilmpasan hart4 sebagaimana ketika

pasukan bergajatr datang bila mereka bisa memasuki Makkah. Namun

telah diketatrui oleh Allah Ta'a14 bafuwa kelak akan masuk ke dalam

Islam orang-orang dari kalangan mereka (yaitu penduduk Makkah saat

itu), dan akan terlahir dari keturunan mereka orang-orang yang pasrah

(kepada Allatr) dan berjihad. Lain dari itu, bahwa di Makkah pun

terdapat banyak orang-orang beriman yang lemah. Disebutkan di

dalam Al Fatfu: Kisah ini menunjukkan bolehnya menyamakan segi

yang umum, walaupun segi yang khususnya berbeda, yaitu karena

pasukan bergajatr adalah golongan yang murni bathil, sedangkan

pasukan unta (pasukan Rasulullah sAw) adalah golongan yang mumi

huq, ,ru*o, kesamaannya datang dari kehendak Allah Ta'ala yang

telah mengharamkan peperangan di tanah suci secara mutlak. Al

Khithabi mengatakan: "Makna'mengagungkan hurumatullah' dalam

hal ini adalah tidak melalcukan perang di tanah suci, bahan beralih

kepada perjanjian damai dan genjatan senjata untuk tidak saling

minumpafrkan darah." Al Hafizh mengatakan: Disebutkan dalam
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riwayat Ibnu Ishaq: "Mereka memintaku atas nama hubungan
kekeluargaan." Yang mana hal ifu termasuk hurumatullah.

Bab: Bolehnya Mengadakan perjanjian Damai dengan Kaum
Mu s y riki n Berken aan 
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<ar$,I'1r1 .at-Jit ,yii';'"'e-'os u
4443. Dari lbnu (lmar, ia menuturkan, "Rasttlullah sAW mendatangi

penduduk Khaibar lalu memerangi merekn' hingga merekn terdesak

l@ benteng mereka, dan akhirnya mereka ditaklukkfln dengan

dirampasnya tanah, tanaman dan kebun mereka' Lalu merekn

memiita perdamaian kepada beliau, yaitu agar merekn dibolehknn

membawa sebaginn dirr horto benda, yaitu merekn dibolehknn

membawabarangsebanyakyangbisadibawaolehtunggangan
merelra, sementaia bagi Rasulutlah SAW adalah yang kuning (emas)'

ffi4 
-Uulhtashar 
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yang putih (perak) dan peralatan, yalcni persenjataan, lalu merekn
dibolehkan keluar. Maka beliau mensycratrran kepada mereka: Agar
tidak menyembunyikan sesuatu pun dan tidak curang, bila mereka
melakukan itu, maka tidak berlaku lagi jaminan bagi mereko dan
perjanjian dengan mereka. Namun ternyata mereka menyembunyikan
suatu pundi penuh harta yang berupa perhiasan Huyay bin Akhthab
yang ia bawa ke Khaibar, yaitu ketika diusirnya Bani Nadhir, maka
Rasulullah sAW berkata kepada pamannya Huyay, yang bernama
Sa'yah, 'Apa yang terjadi pada pundi Huyay yang dibawanya Bani
Nadhir diusir?' Ia menjawab, 'Telah habis untuk digunakan dan
membiayai peperangan.' Belaiu berkata, 'peristiwanya baru terjadi,
dan hartanya lebih banyak dari itu.' sementara Huyay sendiri telah
terbunuh sebelum itu. Maka Rasulullah sAW menyerahkan sa,yah
kepada Az-zubair, lalu ia pun menyiksanya, mara sa'yah berkata,
'Aku melihat Huyay berkeliling di reruntuhan sini.' Maka mereka
(pasuknn hlam) pun berangkat (ke tempat yang ditunjukkan), lalu
berkeliling (mencarinya), dan mereka berhasil menemukan pundi itu
di reruntuhan tersebut. Kemudian Rasulullah sAW membunuh dua
anak Abu Al Hubaiq, yang mana salah satunya adalah suaminya
shafiyyah binti Huyay Al Akhthab. Lalu Rasulullah sAW menawan
kaum wanita dan anak-anak mereka, rremudian membagilmn harta
mereka yang melanggar dan beliau hendak mengusir mereka, maka
merekn berkata, 'wahai Muhammad, biarkan trami di tanah ini untuk
memperbaiki dan mengurusinya.' sementara Rasulullah sAW dan
para sahabatnya memang tidak mempunyai tenaga untuk
menggarapnya dan mereka sendiri tidak sempat menggarap sendiri.
Maka beliau menyerahkan penggarapan Khaibar kepada mereka
(kaum yahudi itu) dengan ketentuan bahwa bagi merelm setengah dari
penghasilan tanaman dan sesuatu yang dipandang oleh Rasulullah
sAW. Karena itu, Abdullah bin Rahawah datang kepada mereka
setiap tahun, lalu memperkirakan penghasiran mereka, kemudian
menyerahknn setengahnya. Lalu mereka mengadu kepada Rasulullah
sAW tentang ketatnya perhitungannya, dan mereka hendak
menyuapnya (menyogoknya), maka Abdullah berkata, 'Kalian akan
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memberilcumal<ananyangharam?DemiAtlah'alatdatangkepcda
lralian dari orang yong piting aku cintai' sedangkan kalian lebih aht

benci daripada tera-1nro din babi-babi. Tapi kebencianht kepada

l<alian dan lrecintaanlu kepada beliau tidak akan menyebablunlat

tidak berlatat adil terhadai kalian.' Mereka berkata, 'Dengan inilah

langit kakoh berdiri dan bumi tegar terhampar" Rasulullah SAW'

sendiri memberikan kepada setiap istrinya sebanyak delapan puluh

wosaq latrma setiap tahun di samping dua puluh wasaq gandum'

Ketilro m(rsa pemerintahan ()mar, mereka melalaiean kecurangan dan

pernah melimparpan lbnu (Jmar dari atas sebuah rumah sehingga

tredaa tangannya terkilir. Mal<a {Imar bin Khaththab berkata, 
,Siapa

yang il entiki bagian di Khaibar henda&ah ia datang' lcami akan
-*it 

git*nnya kepada merekn (para pemilibrya)'' Ld: Umar pun

membagilrao tepoia mereka' Lalu pemimpin mereka (kau* yahudi

yang selama ini menggarap lahan Khaibar) berkata"Janganlah
'rngt*u 

mengluarkan-kamf' Biarkan tami di sana sebagaimana

RasututlahsAWdanAbuBal<artelahmembiarlankamidisana.,
Namun(Jmarberlrnta,,TidalrJrnhlralianmelihattelahjatuhnyc
ucaPanRasulullahsAWkepadahl?Bagaimanabilaenglrauberjalan
dengan tungganganmu menuiu Syam sehari' lemudian sehari'

lremudiansehari.,selanjutnya(JmarmembagiltanKhaibarkepada
para peserta perianjian inaiiUiyol'"'(HR' Al Bukhar}5e

Dari sini oliatrami, bahwa tidak dipenuhi perjanjian yang telah

disyaratkan berarti -.*r"t perjanjian damai' hingga termasuk juga

mengenaihakwanitadananak-anak.Haditsdiatasjugamenunjukkan
bolehnyapembagianbua}r-bualranberdasarkankira-kiratarpa
menerimanya terlebih dahulu; Bolehnya mengfuukum oratrg yang

menyembun5nkan harta (yang seharusnya tidak disemtunyikan); Dan

bahwanegeriyangditakl"tt*melaluipeperanganbolehdibagikan
kepada Para Peserta Perang'

,, Hadits ini tidak tcrdapat dalam riwayat Al Bul6ari. Lihat ketcrangan dari

pensyarah-
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J"; t\*'ji :@ .lr J';:r'Js :Js'^eL i,h, f
* rr*, e.c.i,t'x-;1 o"l,'1r;\'8'r?5 ;eb u"ri;ba
tzz o'-7 t lo ,
ol_2;) .gs^.J *- 'o'; r*

4444. Dari seorang laki-laki dari Juhainah, ia berkata, "Rasulullah
SAW bersabda, 'Mudah-mudahan knlian akan memerangi suatu kaum
kemudian kalin mengalahkan mereka, lalu mereka melindungi diri
dari kalian dengan harta merekn, tidak dengan diri mereka dan anak-
anak mereka. Lalu kalian mengadakan perjanjian damai dengan
mereka. Maka janganlah kalian mengambil dari mereka melebihi itu
(yang disepakati dalam perjanjian), karena hal itu tidak dibenarknn
(yalcni tidak halal bagi kalian). "'(HR. Abu Daud)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Ucapan perawi

tyang kuning (emas), yang putih (perak) dan peralatan, yakni
persenjataaz) menunjukkan pe{anjian damai dengan kaum musyrikin
dengan jaminan harta yang tidak diketahui secara pasti.

Ucapan perawi (Lalu pemimpin mereka (kaum yahudi yang
selama ini menggarap lahan Khaibar) berkata, ,langanlah engkau
mengeluarkan kaml Biarkan kami di sana sebagaimana Rasulullah
SAW dan Abu Bakar telah membiarkan kami di sana), disebutkan
dalam riwayat Al Bukhari dengan redaksi: "karena Muhammad telah
menetapkan kami (di sana)." Al Hafizh mengatakan: peringatan:

Dalam riwayat Al Humaidi terjadi penisbatan riwayat Hammad bin
Salamah yang sangat panjang kepada Al Bukhari, tampaknya ia
menukil redaksinya dari Mustakhraj Al Barqani sebagaimana
kebiasaannya, lalu ia lupa menyandarkalrnya kepada Al Barqani.
Sementara Al Isma'ili menyandarkannya kepada Hammad, yang yang
dikemukakan secara panjang lebar dan ada juga yang secara ringkas.
Pensyarah mengatakan: Penulis Rahimahullah telah keliru
menyandarkan semua redaksi hadits ini (nomor 4443) kepada Al

efry*,*e
plf 'rf1

'l 'itp ,il|i
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Bukhari, tampaknya ia menukil lafazh Al Humaidi dalam

menggabungkan riwayat dair Ash-Shafuibain, sementara Al Humaidi

sendiri menukil redaksinya dati Mustakhraj Al Barqani, lalu ia lupa

menyandarkannya kepada Al Barqani, tapi menyandarkannya kepada

Al Bukhari, lalu penulis mengikutinya.

Sabda beliau (Maka ianganlah kalian mengambil dari

mereka melebihi iru (yang disepakati dalam perianiian), karena hal

itu tidak dibenar*an (yakni tidsk hatal bagi kalian)) menunjukkan

bahwa setelah terjadinya perjanjian antara kaum muslimin dan kaum

kuffar mengenai sesuatu, maka mereka tidak boleh meminta lebih dari

yang telah disepakati, karena hal itu berarti tidak memenuhi perjanjian

dan membatalkan kesepakatan. Hal ini diharamkan oleh nash Al

Qur'an dan As-Sunnah.

Bab: orang yerg Menuiu ke lYilayah Musuh secara Tiba-Tiba

Di Akhir Masa Perdamaian

4, g okr,9'rl)r,ft"rt-d-)6,:k :Jrs tc I &V

'11 ,G3J1'ei &6:fi-ri;:rrL"t$),it* 9'i i:1.
ir. rk .{;lli{; e;'-4r;i d: *1t? * g *

(r1.b') U ;"-'-irt ;it','i!s'G:i i$ 11 .-^fr

4M5. Dari Sulaim bin Amir, i, *"outrrt*n, "Mtt'awiyah berjalan di

wilayah Romawi, sementara antara Mu'awiyah dan merekn telah ada

kesepalratan damai hingga waWu tertentu, lalu ia hendak mendekati

merelra, yang fit rul bila telah habis masanya ia langsung memerangi

merelra. Tiba-tiba seorong syaikh di atas unta berkata, 'Allaahu

Alrbar, Atlaahu Akfur, perurti perianiian, tidak boleh dilanggar.

4{t8 
-tutrhteshtr 

lfaihl Authar

:tt * * tiy .rt?'i<ti ;brt oY |& ir-lf tr? |-r,i

'os ;,iG W lur J'y:L!.'rbY;tt', ,:-{t\t ,';{t\t,'J".fr



Sesunggunnya Rasulullah SAW telah bersabda, 'Barangsiapa yang
telah mengadakan perjanjian damai hingga waktu tertentu dengan
suatu kaum, maka janganlah ia melanggar dan merubahnya hingga
berakhir wahunya, atau memberitahukan kepada mereka.' Lalu hal
itu sampai kepada Mu'awiyah, maka ia pun kembali. Ternyata syaikh
itu adalah 'Amr bin 'Abasah." (HR. oleh Ahmad, Abu Daud dan At-
Tirmidzi, dan ia menshahihkannya)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Hadits ini
menunjukkan sebagaimana yang dicantumkan oleh penulis pada
judulnya, yakni tidak boleh menuju ke arah musuh di akhir masa
perdamaian secara tiba-tiba, akan tetapi wajib menunggu hinga
berakhirnya masa tersebut, atau memberitahukan kepada mereka.

Bab: Kaum Kuffar yang Terkepung Minta Dihakimi Oleh
Seseorang Dari Kalangan Kaum Muslimin

l-;'rT 1u i * fr ,_k U;'^A:,t Jri Lf :;a7,"s..i.*

, o ..'-: o'- o, ' 
/'-:';a .€f -Jti,'sl- ,!^? Afri:ffi .}rr J?; ,SG

'&l'jf ,is '+ *rj;:\'.,.,tt:*)ta

o1. o 
j 

o,

4446. Dari Abu Sa'id: Bahwa Bani euraizah minta ,rrr:ff :)
sa'd bin Mu'adz, maka Rasulullah sAW mengirim utusan kepada sa'd
(untuk memanggilnya), maka sa'd pun datang dengan menunggang
keledai. Ketika telah mendekati masjifD, Rasulullah sAW bersabda,

* Yakni temp at ya*g dijadikan masjid oleh Nabi SAW selama masa pengepuangan
Bani Quraizah.
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'Berdirilah kalian kepada pemimpin lralian -atau beliau mengatakan-

kepada orang pilihoi k ltrn.' Kemudian Sa'd duduk di hadapan Nabi,

lalu beliau bersabda, 'sesungguhnya merekn meminta diputuskan

olehmu.' sa'd berknta, 'Aht memutuskan kaum laki-laki dewasa

dibunuh, sementara kaum wanita dan anak-anak ditawan.' Beliau pun

bersabda, 'Engknu telah memutuslcan dengan keputusan Al Malik

(Allah). "' (Muttafaq'Alaih)

dL';fb.JB i' &'4i,?'€'t
4447. Dalam lafazh tuiorryu disebutkan dengan redaksi: *Alat

memutuskan dengan hulcum Allah 'Azza wa Jalla-" (Muttafaq 'Alaih)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Hadits ini

menunjukkan bolehnya musuh minta dihakimi oleh seseorang dari

kaum muslimin, dan hukuman yang ditetapkannya harus dilaksanakan

terhadap mereka.

Bab:MenarikUpetidanMemberlakukanPerlindungan

; *"), *:9 ,b,/:i)rit4',:eitp ^f':# *
, ,o1t,... . c tz. l.i;lffilr J.;'r'oir;";J.-">l oly) .t->* ,J-P U . ,

&L"-3l..;t r;"j!:'qrC\
M48. Dari [Jmar: Bahwasanya ia tidak menarik upeti dari kaum

majusi, hingga Abdurrahman bin Auf bersaksi bahwa Rasulullah sAW

menarik dari kaum majusi Haiar' (HR' Ahmad' Al Bukhari' Abu

Daud dan At-Tirmidzi)

c ' !' ' 1 ' t{ qrri c i,trd ,i$t ?;';LLt ,u6r',1.':
t'(*t+.'fPu"t*','
W' tr'J-J, r'il W(,:'* i i;'St'* [i',lt- .V;1
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<lp6"lt;rrr> .=9t,yi il *.fb
4449. Dalam riwayat lainnya disebutkan'. Bahwasanya Umar

menyinggung tentang kaum majusi, lalu ia berkata, "Aku tidak tahu
apa yang harus htperbuat terhadap mereka?" Maka Abdurrahman
bin Auf berkata, "Aku bersaksi, sungguh aku telah mendengar

Rasulullah SAW bersabda, 'Terapknn pada mereka apa yang
diberlakukan pada ahli kitab. "'(HR. Asy-Syaf i)

Ini menunjukkan bahwa mereka tidak termasuk ahli kitab.

'€lr;t i'o:t W 4 r;f ,uf ,ta.i$'fi ,-^;* ;. i4t ,f
I . f,. t.cit.. ? .l,to/ to.,1, tto. n.

(A j*ltt.t^>l ol-2;) .\fll l-lrfl Sl coJ>1 Ol l;.t-r; .r".>

4450. Oori ,Et Mughirah bin Syu'bah, bahwasanya ia mengataknn
kepada petugas Kisra, "Nabi kami SAW memerintahkan kami untuk
memerangi kalian hingga l<alian hanya menyembah Allah semata atau
kalian membayar upeti. " (HR. Ahmad dan Al Bukhari)

,W'Ct iie t ,""i:j fi,u,+ti 'il C;;)$ ,,;t& ;t g

v1 ';; o\> l:; iyl/'tt q )l'At': '"b ,Lt';st'#, J"
(k.;r; :)si ,!q;^,']g i*i i|r> .(bg'

4451. Dari lbnu Abbas, ia menuturkan', "Ketika Abu Thalib ioiuh
sakit, orang-orang Quraisy mendatanginya, dan Nabi SAW pun
mendatanginya, lalu mereka mengadukannya kepada Abu Thalib,

t,
io_*"
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maka Abu Thatib berkata, 'Wahai keponakanku, apa yang engkau

inginkan dari kaummu?' Beliau menjawab, 'Aku menginginknn dari

mereka satu kalimat yang dengan itu bangsa Arab menjadi tunduk'

dan dengannya bangsa-bangsa non Arab menyerahkan upati kepada

mereka.'Abu Thali bertanya lagi, 'satu kalimat?'Beliau menjawab,
,Ya. Satu kalimat. (Icapkanlah Laa ilsaha illallaah (tidak ada

sesembahan yang haq selain Attah).' Mereka berkata, 'Hanya satu

tuhan? Kami tidak pernah mendengar ini pada agama yang terakhir'

Sungguhnya ini hanyalah dusta yang diada-adaknn'' Makn berkenaan

dengan mereka, turunlah Al Qur'an: 'Shaad, demi Al Qur'an yang

mempunyai keagungan' hingga 'tidak lain hanyalah(dusta) yang

diaia-adakan."i' (HR. Ahmad dan At-Tirmidzi, dan ia mengatakan,

"Hadits hasan.")

.r* $i a;k W;t
'-irr 'r;f '-J: .'jr\;'jtt .u'o*')('ot-* 

Sl c
o to A',,. ,c I c o/ c.
.0-#, a,-Ul ,yt f- . j

J-9 '-r -.9'9,Ll'Jt). ,,
''6.:EiU\
';';1rilt tjrl

a, C-9

tsl :7ylt
," ,,

iu-'Fl
^t(oJ:*.

tc

.,ll :.'J
,lfr'

4452" Dari (Jmar bin Abdul Aziz: Bahwasanya Nabi sAW mengirim

surat kepada penduduk Yaman: "Bahwa setiap orang dari kalian

wajib membayar satu dinar setiap tahun, atau senilai itu yang berupa

*i'afir." Yahti bagi ahli dzimmah mereka' (HR' Asy-Syaf i di dalam

6r yaitu ayat: "Shqad, clemi Al Qur'an yang mempunyai keagungan. Sebenarnya

orong_irorg kafir itu (beratta) dalam kesombongan dan permusuhan yang

,"nglt. Betipa |anyaknya ummat sebelum mereka yang telah kami binasaknn,

lau mereka meminta iolong padahal (waktu itu) bukanlah saat untuk lari

melepaskan diri. Dan *"r"li i"ron karena mereka kedatangan seorang pemberi

periigatan (rasut) dari kalangan mereka; dan orang-orang kafir berkata, 'Ini
'actain ,"oiorg ahli sihir yan! tanyatc berdusta.' Mengapa ia meniadikan ilah-

ilah itu llah Yang Satu saja-. Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang

songat mengherinkan. Din pergilah pemimpin-pemimpin mereka (seraya

beiata), 'pirgilah kamu clan inpUn (menyembah) ilah-ilahmu, sesungguhnya

ini benar-benar suatu hal yang d'ikehendakt. Kami tidak pernah mendengar hal

ini dalam agama yang irskhir; ini (mengesakan Allah)' tidak lain

hanyatah(dusn) yang diada'qdakan." (Qs' Shaad (38): l-7)'

4L2 
-Mukhtashar 

Nailul Authar



Musnadnya)

)A."y €:s'lr 7y'€u#lr;'ji rii
4453. Malara hadits ini juga telah dikemukakan pada kitab zakat
dalam hadits Mu'adz.

;;:r+(t'*.6nr J;, t .. ei,? ,.. c c. c.
:L!tJL,aj)l Lete J. )-f */,

a,

dl

4454- Dari Amr bin Auf Al Anshari: Bahwasanya Rasuruilah sAW
mengirim Abu waidah bin Al Jarah ke Bahrain untuk memungut
upetinya, yang mona Rasulullah sAW telah mengadakan perjanjian
damai dengan penduduk Bahrain, dan mengangkat Al ,Ala' bin Al
Hadhrami sebagai pemimpin merekn. (Muttafaq .Alaih)

f;sj ,q_i4t ,yi i errt ffi 1' J;, U ,jC e-*rr ;b
(Jrrtri € *'it ;t r:r> .L';.1

4455- Dari Az-zuhri, ia mengatakan, "Rasulullah sAW menerima
upeti dari penduduk Bahrain. Mereka itu kaum majusi.,, (HR. Abu
Ubaid di dalam Al Amwal)

(g ,f1igr1 .t)7st

iJ6
t'^tf

.;. W'".,1t ,:i :^#, ,ri e
awj

'S-;f gc # i' J;, ott) ,W:p'€,U ,i.Hr S1 ,ti,;lt
dr";r:\ .e4"tu.i>csr * ]iyu:Ht

4456. Dari Anas M: Bahwasanya Nabi sAW mengutus Khalrd'bin Al
Walid ke Ukaidir (penguasa Daumah)62, maka Khlaid pun
menangkapnya, kemudian membawakannya, lalu darahnya

u' Yaitu F'ara' bin Abdul Malik Al Kindi (raja Dumah) yang beragama nashrani.

*fJ ,i"rl, )ff J\yJt;
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diliindungi, dan mengadakan perjaniian damai dengan kewaiiban

membayar upeti. (HR. Abu Daud)

Ini menunjukkan bahwa upeti tidak dikhususkan bagi non

Arab, karena penguasa Dumah adalah bangsa Arab dari Ghawwan.

"r-i,i oalt;'#i W *r J';,et:" i|,vri#' ye /t *
)h,ti-f" :it J, 6:','i-,*r'€. 4L *'€i#ttaL' " r, ' '
; rb'Js a';Dv', ,t:;jb:) ,L';',;>vi '64';Ds
,J\;3; ; ,ri) i-;,A o'r!')At, Qrl'r* ,g>,itt :bi
:l') ,4 4 ?:rii l'i, & ,irv'riIjS ur'sr{'oY |&
,:rtr;'rl.J:r; f;?-'l 

",U, * 
ftr :l'),:; C ;X

(:rt:r,f1L-\ .(Sr

M57. Dari lbnu Abbas RA, ia menuturkan, "Rasulullah SAW

mengajaknn perjanjian damai dengan penduduk Najran dengan

lrewajiban menyerahlan dua ribu paknian, setengahnya diserahkan

pada bulan shafar dan sisanya pada bulan Raiab. Mereka harus

menyerahlannya kepada laum muslimin, dan meminjamknn tiga

puluh baju besi ftaiu perang), tiga puluh ekor kuda, tiga puluh ekor

unta, dan tiga puluh pucuk seniata dari setiap ienis seniata, yang

mt na merelra berperang dengan menggunakannya dan knum

muslimin menjaminnya hingga mengembaliknnnya kepada merekn

jit@ di Yaman terjadi tipu daya dan pengkhianatan, dengan perjanjian

bahwa gereja mereka tidak dihancurkan dan pendeta mereka tidak

diusir serta mereka tidak diganggu menialanknn agama mereka

selama merelcn tidak mengada-ada Sesuatu yang baru atau memakan

riba." (HR. Abu Daud)

,orV,9f 
=9' 
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(Jr;tri ,f. y'i:'utr> .arU tj.r.:
4458. Dari Ibnu Syihab, ia mengatakan, "Yang pertama kali
menyerahkan upeti dari ahli kitab adalah penduduk Najran. Mereka itu
kaum nashrani." (Diriwayatkan oleh Ubaid di dalam Al Amwat)

'rsl ct{J JLw ,6)L}',kii';r,*rs :Jv or* ;.1 *
.o1 o' o o.'. ',.4' q e. uk,,4t ;l+i fu .i;fr oi ili rd ;a

s ,;rt'.-')r g, uTlV; 
',JE 

hr'$lu .'i,.ti.i L:i | $6 ,rt2:\i

p:1;.r,j i,jr> .1A, o *:5,;
4459. Dari Ibnu Abbas, ia menuturknn, "Ada wanita yani sudah lama
tidak kunjung punya anak yang hidup, lalu ia bersumpah (bernadzar)
pada dirinya, bahwa bila ada analotya yang hidup makn akan
menjadikannya yahudi. Lalu ketika Bani Nadhir diusir, di antara
mereka terdapat anak-anaknya kaum Anshar, maka merel<a berknta,
'Kami tidak akan meninggalkan anak-anak kami.' Maka Allah 'Azza

wa Jalla menurunkan ayat: 'Tidak ada paksaan untuk (memasuki)
agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada
jalan yang salah.' (8s. Al Baqarah (2): 256). " (HR. Abu Daud)

Ini menunjukkan, bahwa bila penyembah berhala beralih
menjadi penganut agama yahudi, maka ia seperti ahli kitab yang
lainnya.

L;;ri'r.* 1'rirr Jif oit; r; :.yr;).ii ,JG #'€) / *
L":\' 1/rt Ei u:|*','1v t;rr',, "#7t i\ rrt

<a'4t
Dari lbnu Abi Najih, ia menuturkan, "Alet tanyakan kepada Mujahid,
"Mengapa warga Syam diwajibknn membayar empat dinar
sedangkan warga Yaman satu dinar?" Ia menjawab, "Hal itu
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ditetapkan karenafalAor kelapangan. " (Dikeluarkan oleh Al Buk*rari)

e';'r,-?:rieg$j#v ,ffi at J'yrJtt,{& it,f
6)t;'i!:";i 

^':t> 
.tf #

4460. Dari lbnu Abbas, ia berkata, "Rasulullah sAW bersabda,

'Tidak dibenarkan adanya dua kiblat di muka bumi, dan tidak ada

upeti atas orang Islam. "'(fIR. Ahmad dan Abu Daud)

Ini sebagai dalil gugumya kewajiban membayar upeti dengan

memeluk Islam dan yang bisa mencegah dihancurkannya biara atau

gereja.

,t.,\tr,l,lzcz

-b;) ,i";- ffi l' 
'J';'r2i xfi :'J71 'q ,1 ,Y'' *

"il'r'*i it'1-,1 .,s16(, Iit ;';r$t c\,\\),o:,illJlt
(2t;

4461. Dari seorang laki-laki dari Bani Taghlib, bahwasanya ia

mendengar Rasulullah sAW bersabda, "Tidak ada pungutan pada

harta perdagangan terhadap kaum muslimin, akan tetapi pungutan

pada harta perdagangan itu diberlahtkan pada kaum yahudi don

nashrani. " (HR. Ahmad dan Abu Daud)

j-r'A ,i\l,J.-, :?W it'J't-, J';-;6i?yr ;ri ,fi *
Liri:'dta ,:tli'*t/ft;,ffi sl J';', JLAi'o,* ,raL

rr '6B '$ {;w'lo ,,, jb c)LU ir i,s i iis .'oifi)

'rsi i$1 .W yt {;; :tA'qa.fi l) o.'Y,i;
<$''

4462. Dari Anas: Bahwa seorang wanita yahudi datang kepada
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Rasulullah sAW dengan membawakan kambing beracun, maka beliau
pun memaknn darinya. Kemudian wanita itu dihadapankan kepada
Rasulullah sAW, lalu beliau menanyainya tentang har itu, makn
wanita itu pun menjawab, "Aku ingin membunuhmu." Maka beliau
bersabda, "Allah tidak akan memberimu kemampuan untuk
melakukannya-" Para sahabat berkata, "Tidakkah kami
membunuhnya?" Beliau menjawab, "Tidak." Aku masih mengingat
potongan daging yang di piring Rasulullah SAW. (IJrP.. Ahmad dan
Muslim)

Ini menunjukkan bahwa pe{anjian damai tidak gugur dengan
perbuatan seperti itu.

Pensyarah Rahimahullah ra'ala mengatakan: Sabda beliau
(Terapkan ptda mereka apa ysng diherlakukan pada ahti kitab),
Ibnu Abdil Barr mengatakan, "hi merupakan redaksi umum yang
mengandung maksud khusus, karena yang dimaksud adalah
memberlakukan pemungutan upeti sebagaimana pada ahli kitab." Ibnu
Al Mundzir mengatakan, "Tentang haramnya menikahi mereka
(wanita majusi) dan haramnya sembelihan mereka tidak menjadi
kesepakatan ulama, namun mayoritas mereka mengharamkannya."
Ulama mengatakan, "Hikmah diberlakukannya upeti, bahwa yang
diwajibkan padanya upeti bisa mendorongnya untuk masuk Islam, di
samping bahwa bergaul dengan kaum muslimin bisa menyaksikan
tentang kebaikan-kebaikan Islam."

Ucapan perawi (Maka Allah ,Aaa wa Jalla menurunkan
ayat: 'Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam))
menunjukkan bahwa bila seorang penyembah berhala memilih
memeluk agarnayahudi atau agama nashrani, maka boleh dibiarkan.

Sabda beliau (Tidak ada pangutan pada harta perdagangan
terhadap kaum muslimin), yakni kaum muslimin tidak berkewajiban
membayar pajak tempat tinggal dan lainnya, selain zakat. Al Khithabi
mengatakan, 'Yang dimaksud adalah pungutan pada harta
perdagangan, bukan pungutan zakat." Sa,id bin Manshur
mengeluarkan riwayat darj Ziyad bin Hudair, ia menuturkan, "LJmar
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binKhaththabmenugaskankuuntukmenarikpungutanpadaharta
perdangan dari pa.a p"dugang ahlul harb (musuh yang boleh

iiperangil sebanyak ,"p", ,"p,'luhnya (LOo/")' dari ahli dzimmah

sebarryak seper dua prtrtoyu (5%), dan dari para pedagang kaum

muslimin ,"p"r"r.,put puluhnya (2,5yo)'- Dari Uqbatr bin Amir RA'

bahwasanyaiamendengarRasulullahSAwbersabda,,,Tidakakan
masuk surga orang yong *"ngombil pungutan tanpa hak'" (HR' Abu

Daud dan Ibu orr^uzaimatr di dalam kttab sh/lhihnya,). Al Baghawi

mengatakan, "Yang dimaksud adalatr orang yang memungpt pungut

dari setiap pedagani dengan alasan pungutan barang dagangan'"

Bab: Ahti Dzimmah Dilarang Menempati Hijaz

,"^>it ;;-'^Li W lt {}}."-tf;;t :Jv &' ** it *
ir:b1,,.+'it ;';;'u'# ;At t; ;i,::lur::; +,.*'r?,

;',*,1, y' i*; :ii' 4,' "ibf * 
" f,i I'

(Jitri 'ot;l:"

4463. Dari lbnu Abbas M, ia menuturkan, "Ketika sakit Rasulullah

sAW semakin parah pada hari Kamis, dan beliau mewasiatkan tiga

hal menjelang wafainya (yaitu): ,Keluarlan kaum musyrikin dari

jazirah 
-Arab,- 

dan izinknnlah bagi para utusan rlpa yang telah aku

izinkan bagi mereka.',' yang ketigany.g alat lupa. (Muttafaq .Alaih.

Keraguan ini dari Sulaiman Al Ahwal)63

63 Sulaiman Al Ahhwal mendapatkan hadits ini dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu

Abbas.
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4464. Dari (Jmar RA, bahwasanya ia mendengar Rasulullai'tn*
bersqbda, "Aku pasti mengeluarkan knum yahudi dan nashrani dari
jazirah Arab, sehingga tidak alu tinggalkan di dalamnya kecuali
muslim. " (HR. Ahmad, Muslim dan At-Tirmidzi, dan ia
menshahihkannya)

:J...-s'ot W it J?., W t; |1 |au W a$G *
(Gi itj.,1 .o6-' q:it.;p

4465. Dari Aisyah M, ia mengatakan, "rrrr' iuArni, 
'k";

dipesankan Rasulullah SAW adalah beliau bersabda, 'Tidak boleh
dibiarkan ada dua agama di jazirah Arab. "'(I:R.. Ahmad)

tofi 
'ffi 

.1r J';', ?|8 6 7t ,JG /iF q.r:'3 dri'*
(Ai i|r> .*At 6;-; u ;tt:-o" )tl 1;-lt JLi','#-

4466. Dari Abu Ubaidah bin Al Jarah, ia mengataknn, "Yang terakhir
dikatakan oleh Rasulullah SAW, 'Keluarkan laum yahudi warga
Hijaz dan warga Najran dari jazirah Arab- "'(fIR. Ahmad)

u;ri'e,sj ',lrl;'-ipt.bi *rLAt u.'#Li,p ut f
:'it* 1',JL ;fref :Jv'of JL,:.b lx ?ir.rair

<UrdttD iu"'r?,
Dari lbnu Umar: Bahwasanya Umar bin Khaththab mengusir kaum
yahudi dan nashrani dari tanah hijaz. Lalu ia menyebutkan tentang
pemerangan yahudi Khaibar, hingga ia mengatalan, "(Jmar
mengusir mereka ke Tima' dan Ariha. " @iriwayatkan oleh Al
Bukhari)
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PensyarahRahimahullahTa'alamengatakan:Sabdabeliau
(dari jazirah Arab), A1 Ashma,i mengatakarl, 

,,Jazirah Arab adalah

yang panjang terbentang antara perbatasan 'And hingga pedalaman

Irak, dan lebarnya te$ntang dari Jeddah dan cakupannya hingga

pinggiran Syam." Disebutkan di dalam Al Qamus' "Jazirah Arab

"a"frf,yangdikelilingiolehlautlndiadanlautSyam'kemudiansungai tigris dan nil, atau yang panjangnya terbentang dari 'Adn

ni,jga pinggiran Syam, dan lebamya terbentang dari Jeddah hingga

peauiu*u, Iruk." plnsyarah mengatakan: Konteks hadits Ibnu Abbas

menunjukkan wajibnya mengeluarkan setiap orang musyrik dari

jaziralrArab, baik yafruOi, nashrani maupun majusi' Di dalam Al Fath'

Al Hafizh mengemukakan pendapat dari Jumhur' bahwa wilayah

terlarang bagi kaum musyrikin dari jazirah Arab adalah khusus H:tjaz'

Lebih jauh ia mengatakan, "Yaitu Makkah, Madinah dan Yamamah

serta wilayah cakupan lainnya yang termasuk dalam sebutan Jazitah

Arab. uai inl berdasarkan kesepakatan ulama, bahwa Yaman tidak

termasuk wilayah terlarang (bagi kaum musyrikin)' walaupun Yaman

termasuk Jazhah Arab." Ia juga mengatakan, "Pendapat golongan

Hanafi menyebutkan boleh secara mutlak (keberadaan orang musyrik)

kecuali di masjid. Sementara Malik berpendapat' bahwa mereka

(kaum musyrikin) boleh memasuki tanah suci untuk berdagang. Asy-

Syafi,i mengatakan, "Mereka (kaum musyrikin) tidak boleh memasuki

tanah suci kecuali dengan seizin imam demi kemaslahatan kaum

muslimin."

Bab:MemberiSalamKepadaorangMusyrikdanMenjenguknya

4467. Dari Abu Hurairah M'
'Janganlah kalian memulai ucaPan

"Rasulullah SAW bersabda,

salam terhadaP Yahudi dan
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nasrani. Jika knlian bertemu dengan salah seorang dari mereka di
jalanan, hendaklah knlian memepetnya ke tempat yang paling
s emp it."' (Muttafaq'Alaih)

,erjfJr';if "€ -*'& ti\:@ ;rr J';:, Ju :Jv W ,ri *
(*"6'i) 'rkir; ri'J.

4468. Dari Anas M, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Apabila
ahli kitab memberi salam kepada kalian, maka ucapkanlah, 'Vl/a

'alaikum (semoga juga atas kalian). "'(Muttafaq 'Alaih)

t, .. .'7.1.
')t: r; 'r-al'

4469. Dalam riwayat Ahmad disebutkan
ucap kanlah,' Alaikum." Tanpa wawu.

';-ilt\,ffi 
:t l?; jG ,jv e{,'# it *

@L'rrt) .:,*L ,'Sa ,'r3'$; iili :JA Cl
4470. Dari lbnu Umar M, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda,
'Sesungguhnya apabila seorang Yahudi memberi salam, sebenarnya
ia mengucapkan Assamu 'alailcum (semoga kematian atasmu

-menimpamu-), maka ucapkanlah,'Alaika (bahkan menimpamu). "'
(Muttafaq 'Alaih)

. I ju, .:,!Y',,y t:"3fu y) l'€,
4471. Dalam riwayat Ahmad dan Muslim dengan redaksi: Wa ,alaika

(s emoga juga menimpamu), denganwawu.

{it ,@ i' )';,, * ;i, q b1 }-i :uug, **,.G *
.'^Ar, ir--lrr #;|&' crei e';i1a;outr;$lL ;t i

rj'i:::1LlJ.!:q e.:
dengan redaksi: "maka

;iLi'&ttL
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d,yLt1,€ hr oL.,oy U)'b '-# i' t';!j* 'Uu
;j.rJ,j6 sj6 6'{lipf ,l' 'J'.r'r6=ti y }\i

(e ;i- W,: y'€', 9L brb W',
M72. Dari Aisyah RA, ia menuturkan' "Beberapa orang yahudi

datang lcepada Rasulullah SAW, lalu mereka mengucapknn' 'Assamu

'alaika (semoga kematian menimpamu)'"' Aisyah melanjutkan'

"Malra aht pun mengerti, lalu aku katakan' 'Alaikumus saamu wal

la,nah (bahkan r"*igo A:ematian dan lalcnat menimpa kalian)'' Maka

Rasulullah SAW beriabda, 'Tenanglah wahai Aisyah, sesungguhnya

Atlah menyukai kelembutan dalam segala perkara" Aku berkata'

'Wahai Rasulullah, tidakkah engkau mendengar apa yang mereka

ucapkan?' Beliau meniawab, 'Aku aht jawab dengan 'Vl/a

'alaikurn."' (Muttafaq iAluit'' Dalam lafazh lainnya disebutkan

dengan lafazah,Alaikim-Dikeluarkan oleh Al Bukhari dan Muslim)

,''\*i1- Jyt* 4t;'if,,W lt ,S';tr'ls ilv ,G l43L'*
(Gi ,r'l; ,<);', r)? ,:351rta' tib 'i);lu.-,':liu *
4473.Dari(JqbahbinAmir,iaberkata"'RasulullahsAWbersabda'
"Besok aku akan menuiu orang-orang Yahudi' maka janganlah knlian

lebihdutumemberisalam,Apabilamerekamemberisalamlrepada
kalian, maka ucapkanlah, 'Wa'Alaikum' "'(HR' Ahmad)

4474. Dari Anas,

.rrlt; i't;;i

ia menuturkan, "seorang anak yahudi melayani
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Nabi SAW, lalu anak itu sakit, maka Nabi SAW pun menjengulcnya.
Kemudian beliau duduk di dekat kepalanya, lalu beliau berkata
kepadanya, 'Masuk Islamlah engkau.' Anak itu menoleh kepada
ayahnya yang saat itu juga sedang ada di situ, ayahnya berknta,
'Turutilah Abu Al Qasim.' Maka anak itu pun masuk Islam. Kemudian
Nabi SAW keluar, dan beliau bersabda, 'segala puji bagi Allah yang
telah menyelematknnnya dari neraka. "'(HR. Ahmad, Al Bukhari dan
Abu Daud)

t/::;) i?n, W d.gik f";; ("il.r'oi :':3tu.!)j:'e.,

.df' T$.&f ,y
4475. Dalam riwayat Ahmad disebutkan: Bahwa seorang anakyahudi
biasa menyiapknn air wudhu untuk Nabi SAW dan menyiapkan alas
knkinya, lalu anak itu sakit 

-kemudian 
dikemukakan hadits tadi-.

Pensyarah Rahimahullah Tatala mengatakan: Sabda beliau
(langanlah kalian memulai ucdpan salam terhadap yahudi dan
nasrani) menunjukkan haramnya mendahuli salam kepada kaum
yahudi atau nashrani. An-Nawawi mengemukakan hal ini dari
umurnnya salaf dan mayoritas ulama. Sementara Al eadhi Iyadh
mengemukakan dari segolongan ulama tentang bolehnya rnendahului
mereka dalam kondisi terpaksa dan dibutuhkan.

Sabda beliau (sesungguhnya Allah menyukai kelembutan
dalam segala perkara), ini menunjukkan keluhuran dan
kesempurnaan akhlak Rasulullah SAW. Hadits ini juga mengandung
anjuran untuk bersikap lembut dan sabar terhadap sesama manusia
selama tidak diperlukan untuk berlaku kasar.

Ucapan perawi (anak Yahadf, sebagian perawi mengatakan
bahwa namanya adalah Abdul Quddus. Hadits ini menunjukkan
bolehnya mengunjungi ahli dzimmatr jika dengan ziaratrnya itu
diharapkan bisa mendatangkan kemaslahatan agama.
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Bab: Alokasi seperlima Ghonimah (*larta Rampasan Perang) dan

Alokasi Fai' (Harta yang Ditinggalkan Musuh)

:r -j; ,ffi i' ;;, Jt o*', t:i i*"; :ls 9; i rt ,r
.allr ; c\,iG . K;');; ""* U #t i'c,Y'Li

,f * 4.w'd,V!':i.-'JG :';?A rc i',
(42-6 ;tL'C,Art',:ru.J1"3i iL:, .t* f i 4.o]

4476. Dari Jubair bin Muth'im, ia menuturkan, "Aku dan utsman

berangknt bersama (Jtsman kepada Rasulullah SAW, lalu kami

berkata, 'Engkau memberi kepada Bani Al Muththalib dari seperlima

Khaibar dan melewatl<an kami.' Beliau bersabda, 'sesungguhnya

Bani Al Muthathalib dan Bani Hasyim itu sama.' Jubair berkata,

'Nabi SAW tidak memberi apa-apa lrepada Bani 'Abd Syams dan tidak

pula kepada Bani Naufal. "'(HR. Ahmad, Al Bukhari, An-Nasa'i dan

Ibnu Majah)

;s,i;'; u iit'&t'ffi lnr J'Yr3il'i\"€i
, qro y :rS^ ,:, J';:rU 

'Ujj 
|o&j (t + ,-.l4r nt

i nt;L'*,?ri;&,€ ir irib3 q lt'u6!.|#b'5$
.:-tr,!** ei i: df: ,ek;i'&:#1 ,.;LIt ,;:
'*.'s ,-t's'; i Cl) 1*\\j *G'€.'€!)tb- | gt t,Su

'CFtt''r;i itjrl .*wi';'.*.t'd,iu .:b ;; lyJr
(* y"; ,* fi;i't,Au';l0'>'rr'>'r!fi

4477. Dalam riwayat lainnya disebutkan: Ketika Rasulullah SAW.

membagilran bagian untuk kerabat dari harta Khaibar, yaitu kepada
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Bani Hasyim dan Bani Al Muththalib, alat dan [.Jtsman bin Affan
datang, lalu kami berknta, "Wahai Rasulullah, merelm itu Bani
Hasyim, kami tidak mengingkai keutamaan merela karena
kedu&rkanmu yang telah Allah 'Azza wa Jalla tetapkan padamu. Tapi
bagaimana saudara-saudara lami dari Bani Al Muththatib, engkau
memberi kepada merekn tapi melewatkan kami. Sesunggunnya kami
dan mereka itu keduduknnnya sama di hadapanmu." Beliau bersabda,
"Mereka tidak pernah berpisah denganleu baik di masa jahiliyah
maupun di masa Islqm, dan sebenarnya Bani Hasyim dan Bani Al
Muththalib itu sama." seraya beliau merenggangkan jari-jarinya.
(HR. Ahmad, An-Nasa'i, Abu Daud dan Al Barqani, dan ia
menyebutkan bahwa riwayat ini sesuai dengan syarat Muslim)

* fi:c';. i.:)3 ,*u, E6t, ,(t i;&r :ju ,&'*:*
uj J" trr'";t;'al |-;-Lo1 .i,r J;,6_ :Ltar.# ,nr J';',

^a:.,) 

.f lc;si';,i ,:;L q q? 7r Uk & ,F';,
q3jr:' ,ffr'$i

4478. Dari Ali M, ia menuturkan, "Alat, AlAbbas, Fathimah dan Zaid
bin Haritsah ikut berlatmpul di tempat Rasulullah sAW, lalu alar
berkata, 'wahai Rasulullah, bila menurutmu engkau akan ma,yakilkan
kepadaku dalam membagilcan hak kami dari yang seperlima yang
telah ditetapkan di dalam Krtabullah, untuk alcu bagikan semasa
hidupmu agar setelah ketiadaanmu tidak seorang pun yang
menggugatku, makn lalcukanlah.' Maka beliau pun melalatkannya.
Lalu aku membagikannya serrursa hidup Rasulullah SAW, kemudian
Abu Baknr pun menugaskan kepadalat, hingga akhir tahun
pemerintahan Umar ketika datangnya harta yang sangat banyak."
(HR. Ahmad dan Abu Daud)
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4479. Dari Ali RA, ia mengatakan, "Rasulullah sAW menyerahkan

kepadaht untuk membagi lima harta yang seperlima, lalu alat bagikan

sesuai dengan pembagiannya, yaitu pada rnasa hidup Rasulullah

SAW, Abu Bakar dan (Jmar." (HR'Abu Daud)

Ini menunjukkan dibagi limanya harta yang seperlima'

'p.,,f "*'tU,,-r* i, JL,;ki:l;Li:;'; iri *
Jv,:;'p.*It* ,Iy'$ ,y'& i,9{& .r:

( V3 \;i irrr1'tti 6';'* ;io'rl ;'i'i
4480. Dari Yazid bin Hurmuz: "Bahwasanya Naidah mengirim surat

kepada lbnu Abbas untuk menanyakan tentang pembagian harta yang

siperlima, pcpada siapa diberilan? Mal<n lbnu Abbas pun

memberikan iawaban: Engkau telah mengirim surat kepadaleu untuk

menanyalran tentang harta yang seperlima itu dibagikan kepada

siapa. Kami lcatalanr: Itu adalah hakkami, namunlaum knmi menolak

hal itu pada leami." @iriwayatkan kepada Ahmad dan Muslim)

'l-;"ri - ilt it 9, q t" t-'e rr'At i:'a "oi,!{q)

;k,u'6 :),v titi-'rJ,,;-nt q f '*'tU le i' J\
L qL ,,""';L ok '4 ,& ffi i' J';:.,'{:"i 'W }nt J'it

?" q.ilr ak3 .iik'oi 6$ ,& i€r',:) ,k o'l' if;-?, *
'i:;i',*'o?1 

"y.v 
g'4'o?r |;;{t1 ';};'r1'&
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4481. Dalam riwayat lainnya disebutkan: Bahwasanya Najdah Al
Haruri -setelah ia keluar dalam huru-hara Ibnu Az-Zubair-
mengirim (utusan) kepada lbnu Abbas untuk menanyakan tentang
bagian kerabat, siapa yang dimalcsud? Maka lbnu Abbas menjawab,
"Itu adalah hak kami, kerabat Rasulullah sAW. Rasututlah sAr{ terah
membagikannya kepada mereka. Bohkan (Jmar pernah menawarkan
kepada kami yang lainnya yang menurut kami tidak termasuk hak
kami, makn kami mengembalikannya dan kami menolak untuk
menerimanya." Yang ditawarkan kepada merela adalah: Membantu
mereka (kerabat Nabi SAW) yang hendak menikah, melunasi yang
berhutang dan memberi yang fakir. Dan lbnu Abbas menolak
diberikannya tambahan pada mereka. @iriwayatkan oleh Ahmad dan
An-Nasa'i)

i?ntiuiq #tq. Jt;iuk:Jv,7rLAt J.'; r'- ltEi ,7k;ii ,p. trujt * +;'f q W !:;,
dft '4- ,tiit';:* {* -^fr, 

"ui ,v',y- osj.@ ir J';}, -. ,

,y'€.;:i Cfri:) LtK, ,f.,t t S;.'; ,- d-'c,';
<^1;&> .i,

4482. Dari Umar bin Khaththab, ia mengatakan, "Harta Bani Nadhir
termasuk di antara harta peninggalan musuh yang diberikan Altah
kepada Rasul-Nya, yaitu yang tidak didapat oleh kaum muslimin
dengan berlcuda maupun menunggang unta, sehingga itu menjadi hak
Rasulullah SAW. Karena itu beliau memberi naJkah kepada
keluarganya untuk satu tahun -dalam lafazh lainnya disebutknn:
beliau menahan makanan untuk keluarganya untuk selama satu
tahun-, sedangkan sisanya untuk kendaraan perang dan
persenjataan sebagai persiapan jihadfi sabilillafr. " (Muttafaq .Alaih)
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4483. Dari Auf bin Malik: Bahwasanya apabila datang kepada

Rasulullah SAW fai' (harta yang ditinggalkan musuh), beliau

membagikannya pada hari itu iuga, beliau memberikan dua bagian

kepada yang telah berkeluarga dan satu bagian kepada ltang belum

berleluarga. (HR. Abu Daud. Disebutkan juga olah Ahmad dalam

riwayat Abu Thalib, dan ia mengatakan, "Hadits hasan.")

rit 6y '€Ai \")'f+Ll c i,Su ffi
! .. i. t... t o It o.(UrQr i1r> .L'41 * 3"i ,s

4484. Dari.Abu Hurairah M, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Aku

tidak memberi kalian dan tidak pula mencegah kalian (menerima

pemberian). Aknn tetapi aku ini hanya membagikan sesuai dengan

yang diperintahkan." (HR Al Bukhari)

Ini merupakan dalil bagi yang berpendapat, bahwa harta fai'
tidak menjadi milik beliau.

'ost ,:i ,,g" i;"'-o 'o_..i '*

- 4/ ,
> , , o/ . I z tc ? . c. . /
dlll L.9 dl :ft-l S. $ f/.irLG:.1u ,a;r6 t) tc

,P, P u.
), -ro t t t o1.
a$l d r-,1 J2l1

/t./ cE t.,.
()Jl) ,l olJJ) . ilAur'r': i'; iie c's"r1

4485. Dari Zaid bin Aslam: Bahwasanya Abdullah bin Umar datang

kepada Mu'awiyah, maka ia pun berknta, "Apa keperluanmu wahai

Abu Abdirrahman?" Ia meniawab, "Pemberian untuk orang-orang
yang telah merdekn.e Karena sesungguhnya aku telah melihat

* Yakni orang yang dimerdekakan yang sebelurrurya sebagai budak. Ada juga yang
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it J't-r:*'i og ;

Rasulullah sAW, ketikn datang kepada beliau sesuatu, betiau lebih
dulu memberi kepada orang-orang yang telah merdeka." (HR. Abu
Daud)

'tJ ,4p)t J6'€:c :i';:# .i,r J;, Ju :Jv -re ,f
Ar .& yt J';:, q,;;4'*'(:*,t&)t:S;':t&zi

:al't- ,i-rl ,S';l;f ,i_Ht Jr.;G
us :J. Jti ffi yt J';'r"ot ,to |&G .6[iu.ri ,i"; 

W
i..- :it-" e1^*e,tf .6i:Jvs,L j.* tk,

d;drb'a,
4486. Dari Jabir, ia berkata, "Rasulullah sAt4/ bersabda, 'Andaikai
harta dari Bahrain telah datang, tentu alu telah memberimu sekian,
sekian, dan sekian.' Namun harta itu berum juga tiba hingga
Rasulullah sAW wafat. Ketika harta dari Bahrain datang, Abu Bakar
memerintahkan seseorang untuk menyerukan,'Barangsiapa yang
mempunyai piutang atau janji pada Rasulullah sAW, maka hendaklah
ia datang.' Malca aku pun mendatangi Abu Baknr, lalu alu katakan
bahwa Rasulullah sAW telah mengatakan kepadalu demikian dan
demikian. Maka Abu Bal<ar pun memerintahlmn untuk diberikan
kepadaku, lalu ia berknta, 'Hitunglah.' Ternyata jumlah lima ratus.
Lalu ia berkata, 'Ambillah dua sebanyak knri itu lagi."'(Muttafaq
'Alaih)

(,'# ,.'Ct ;rt; * J:L u\ ,',. i,r ,fr ,s-vsr ;? ; -# *
'4t {F. Zt;'tv $| e-tt ir; .W 7U,';',;L y'&

mengatakan bahwa yang dimaksud adalah mukatab (budak yang telah
mengadakan perjanjian merdeka dengan tuannya dengan c.ra menebus
kemerdekaan dirinya). (dai 'Aun Al Ma,bud Syarfuiunan,,lii Oaual
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4487. Dari (Jmar bin Abdul Aziz: Bahwasanya ia mengirim surat

(kepada para bawahannya, yang :i:y")' 
"Barangsiapa yang

ntenanyakan tentang pengalokasian fai' (harta yang ditinggalkan

musuh), maka tn*ripin"W adalah apa yang telah dilal<sanakan oleh

{Jmar bin Khathth;b M." Maka kaum mulcminin melihat keadilan

dan kesesuaian dengan sabda Nabi sAl{, "Allah telah menjadiknn

kebenaran pada lisin (Jmar dan hatinya." (Jmar telah menetapkan

pemberian, menghitung pungutan upeti pada penganut agama lain

sebagai jaminan ,"rrii dengan telah diwajibtrsn AUah atas merekn,

dan ia tidak memasukkannya dalam kntegori yang dibagi lima dan

tidak pula sebagai ghanimah' (HR' Abu Daud)

vi c it1 l>x oL-1 ;s +-';Ltk :'Jtt /rf i /Y *
; r ii, -t':1 :.?\(t 6'1'fi 

4 ;i'ttL'*, i:
i"' qt,?fi t+'tl."r4Jrir ru'€.'irit i;f .P)t
;ix', 

"F's".ffi i' )";rivt,ia:t=Y i'io
,s>rJ,vi €i:i6:, "Vlrt,tx-)i C[i3',y']rt 't*)i C

'k-i* ,V.-; €t')tig't{ ,:A ry 1 y1i 'iLG')',y'}6
a , c . t..c f t," tt,'z' 'o"t ' Jfif lrl, d/gy"ei;t;lrJ) .dts',. ,?t- -fs

4488. Dari Malik bin Aus, ia menuturka4, "(Jmar telah bersumpah

tigahal:DemiAlah,tidakadaseorangpunyanglebihberhakdari
ying lafn rcrhadap harta ini, dan alat pun tidak lebih berhak
'teriadapnya 

daripada yang lain' Demi Allah' tidak ada seorang pun
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dari kaum muslimin kecuali ia mempuyai bagian pada harta ini,
kecuali hamba sahaya, namun itu (kami latatkan) berdasarkan yang
ditetapkan kepada kami dari Kitabullah dan apa yang telah dibagiknn
kami kepada oleh Rasulullah sAW. Maka (harta itu bagi) orang
karena ujiannya dalam Islam, bagi orang karena lebih durunya
memeluk Islam, bagi orang karena kegunaannya dalam Islam, dan
bagi orang karena kebutuhanya. Demi Allah, jika alat masih hidup
nantL tentu aku akan memberilan bagian lrepada penggembala di
bukit Shan'a dari harta ini, setnentara ia tetap menggembala di
tempatnya. " (Diriwayatkan oleh Ahmad di dalam Musnadnya)

:-o,Jt'+X" h- y.a,i;-J6'ofr ,,gu 7&ir'i,.'#'*t* ?ur'"F,iG'i xi \Cr,4i' u{. 13 rG 
"* & rtt o1

;'-* W ,4t/r:)i).;"i Vlii ,&ei ,y\'.6n: d)

ffi 1' J;r'ot,^*:.e lUl.-.e#,,i7, d-;-; U;Vf
e*\"aJ.';1.'iu i ,:;1"#. ,li .r:g. J*,- ar{

e;f ; ,r:rrv,, aL qu;4sli cy ,:;$<!i i"rW
i 6'*'* ok W,Jir':c; .& 

rT.,-,*t) ;"i
,LLli i: ,Jv .Jti* r.,ji .v, ;ro',,1.tt'^;ri 

'u<ti{.:wte.iraii4r qaf ';i,;At *. 1ri:4t
(i:lf ',\, .*| tc ,tt 

"Vr'A *
4489. Dari Umar bin Khaththab RA, bahwanya para hari Jabiyah,

-saat ia berpidato di hadapan orang-orang- ia mengatakan,
"Sesungguhnya Allah 'Azza wa Jalla telah menjadiknnht sebagai

penyimpan harta ini dan sebagai orang yang membagilannya."
Selanjutnya ia mengatakan, "Bahlan Allah telah (menetapkan)
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pembagionnya, don afu memulai dengan keluarga Nabi SAW,

kemudian golongan terhormat mereka." Makfl ia pun memerintqhkan

untuk diberikan keryda para istri Nabi SAIV sebanyak sepuluh ribu,
kecuali Juwairiyah, Shafiyah dan Maimunah- Aisyah mengatakan,
"Sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersikap adil kepada kami."
Maka Umar memberi mereka dengan adil. Kemudian Umar berkata,
"Sesungguhnya aht memulai dengan para sahabatlat knum Muhajirin
pertama. Karena sesungguhnya kami dikeluarkan dari negeri kami
dengan lrszhaliman dan permusuhan. Kemudian golongan terhormat
mereka." Maka ia pwt memerintahkan untuk diberikan kepada para
peserta perang Badar di antara merel<n sebanyak lima ribu, dan kaum

Anshar yang mengihtti perang Badar sebanyak empat ribu, lalu
merelra yang mengihrti perang Uhud sebanyak tiga ribu. Lalu Umar
mengatakail, "Orang yang lebih dulu berhijah diberi lebih dulu, dan

yang belakangan berhijrah diberikan belakangan. Maka tidak
seorang Wn yang mencela kecuali persinggahan tunggangannya.."

@iriwayatkan oleh Ahmad)

'-e .;ll 1^'J.i* ir:*t;tbL ok ,Jti l)vAj i fr c
<U.d, L?f| ."t".i; ;,b'6tUt:,',i ilr. :yT

Dari Qais bin Abu Hazim, ia mengataknn, "Pemberian untuk'para
peserta pelang Badar adalah masing-masing lima ribu. Umar
mengatakan, 'Aht mengutamakan mereka daripada yang setelah

merekn. "' @ikeluarkm oleh Al Bukhari)

|b; os S .+dJr ;'#"oi ,ui*;r'* ,j.t J; P6 *'# );,r, ";;i'* ;l Ai r,ir, "^;,f ;;)'!i ;i'l^.
e.;)T -G)i';r,',*e ,,;:r,ri ;fet i ;,i',ry ,y\
'^J"i> .*;;G'F';'; ,i"A .i'-fi , os Cy:Jw
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<A'4t
Dari Nafi' montan budak lbnu umar RA: Bahwasanya umar M
memberikan kepada kaum muhajirin pertama sebanyak empat ribu,
dan rnemberikan kepada lbnu umar sebanyak tiga-ribu lima ratus.
Lalu dikataknn kepadanya, "Ia juga termasuk ksum muhajtrin
pertama, tapi mengapa engkau menguranginya dari empat ribu?,, Ia
menjawab, "Ia dibawa hijrah oleh ayahnya." (Jmar jrgi *rngotakan,
"Itu tidak sama dengan orang yang berhijrah dengin sendirinya.,,
(Dikeluarkan oleh Al Bukhari)

,o\J)r J\-Wt i ; c,A.; :)v ,t L J; ;ti y
:)';') ,{'r)'& ,L;-'-;lt ;f I :dta ,:it" iirt -#..:A)
,Lt \r Lr'J'o, ,.-L,? ;;rL;au ,tri ,frc* a;,*
'J,-3 ),le :gt i"y ; it| U. *r,,Sast .ek| 

oi J,
a ! .o.oi..r, ,. .]. ''€lfr &'P W'&;.ffi i' );''{ q.- ;,t e.i'*
e.ufi; tk y i: jyr,ar i ;i , :; i;,re
., )zz ' 

'- 
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i ,$) ar;f q$ ,S*j ,t1ttJ- t3t1 ,drt-i i)L'S:;i ,rt"st

iLJ'.;,irr p+'U ;- ;r-* ,;ia :,:k ,l,A At
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j\i6 all'lc:K :Jw .A-*.;rf ,*;pi of i ,l*;
;n- G.bi ; ,;r;au ,6y; tL- e;n t^G:6.; ;

<i*d,L"\ *4*
Dari Aslam mantan budak (Jmar, ia menuturkan, "Aku keruar
bersama umar bin Khaththab ke pasar, raru seorang wanita muda
menemui umar, wanita itu berkata, 'wahai Amirur Murcminin,
suamilu meninggal dengan meninggarkan seorang anak perempuan
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yang masih kecil. Demi Allah mereka tidak pernah memasak lengah

(sapi atau kambing), mereka juga tidak memiliki tanaman dan tidak
'pula 

ternak. Aku 
-ihawatir 

mereka akan ditimpa kelaparan. Aku ini

putrinyaKhafafbinlma,AlGhifari,ayahkuikutdalamperjanjian-Hudaibiyah 
bersama Rasulullah SAW" Maka (Jmar berhenti

dengannya dan tidak melaniutkan perjalannya' lalu -ia berkata'

'selamat datang nasab yang dekat'' Kemudian ia kembali dan

menghampiri unta tunggangan yang ditambat di rumah' lalu

ditulnpan-gkan padanya iio ko*ng, kemudian diisi dengan makanan,

kemudian ditumpangkan pula di antaranya uang dan pakaian'

kemudian (Jmar *"n:y"rohkon tali kendalinya kepada wanita itu, lalu

berkata, 'Tuntunlai ini. Ini tidak aknn habis hingga Allah

mendatangkankebaikankepadakalian.'LaluSeoranglaki-laki
berkata, 'Wahai Amirul Mulcminin, terlalu banyak engkau memberi

kepadanya.' Maka (Jmar berkata, 'Ibumu kehilanganmu' Demi Allah'

,urggui aku telah melihat ayah dan saudara laki-laki wanita ini ikut

mengepung suatu benteng dalam waktu yang lama' lalu kami bisa

menaklukkannya,sehinggaDankinikamimemberikanbagian
keduanya dari itu."'(Dikeluarkan oleh Al Bukhari)

Dari Muhammad bin Ali: Ketika Umar membangun

pemukiman, ia mengatakan, "Dengan siapa aku memulai menurut

kalian?" Lalu dikatakan kepadanya, "Mulailah dengan yang paling

dekatkemudianyangdekatdenganmu.,,ljmarberkata,..Bahkanaku
akan memulai dengan paling dekat kemudian yang dekat dengan

Rasululalh SAW." (Diriwayatkan oleh Asy-Syaf i)

PensyaratrRahimahullahTa'alamengatakan:Sabdabeliau
(sehenarnya Bani Al Muththalib dan Bani Hasyim adalah sama),

haditsinimerupakandalilAsy-Syafi,idanorang-orangyang
sependapt dengannya yang menyatakan, bahwa bagian kerabat adalah

khusus untuk nani Hasyim dan Bani Al Muththalib tidak termasuk

kerabat Nabi SAW lainnya dari suku Quraisy. Dari Umar bin Abdul

Aziz, ..Mereka itu adalatr khusus Bani Hasyim. Demikian yang

dikatakan oleh Zaid bin Arqam dan segolongan ulama Kufah, dan
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demikian juga pendapat segolongan ahli bait." Hadits ini merupakan
dalil bagi yang berpendapat dengan pendapat pertama.

Ucapan perawi (hingga akhir tahun pemerintahan (Jmar
ketika datangnya harta yang sangat banyak), Abu Daud
menambahkan: Lalu menggugurkan hak kami, kemudian mengirim
utusan kepadaku, maka aku katakan, "Tahun ini kami sedang tidak
memerlukannya, sementara kaum muslimin sedang memerlukannya,
maka berikanlah kepada mereka." Kemudian setelah Umar, tidak
seorang pun yang melewatkanlat Lalu aku berjumpa dengan Al Abbas
setelah aku keluar dari Umar, lalu ia berkata, 'Wahai Ali, apa engkau
telah mencegah sesuatu dari makanan untuk kami sehingga tidak
akan datang lagi kepada kami selamanya.' (Jmar memang orang yang
cerdas." Hadits-hadits di atas menunjukkan bahwa harta yang
seperlima itu dialokasikan kepada kerabat Rasulullah sAw. orang-
orang yang berpendapat bahwa imam membagikan yang seperlima itu
kepada siapa saja yang dikehendakinya berdalih dengan hadits yang
diriwayatkan oleh Abu Daud dan yang lainnya: Dari Dhiba'ah binti
Az-Zubair, ia menuturkan, "Nabi SAIV memperoleh tawanan, lalu aku
dan saudaraku, Fathimah, pergi untuk meminta kepada beriau, makn
beliau berkata, 'Kalian telah keduluan oleh anak-anak yatim perang
Badar. "' Al Hafrzh mengatakan, "Ada catatan mengenai berdalih
dengan hadits ini, karena kemungkinannya it:u adarahfai ' (harta yang
ditinggalkan oleh musuh)."

Ucapan Umar (namun itu (kami lakukan) berdasarkan yang
ditetapkan kepada kami dari Kitabullah dan apa yang telah
dibagikan kami kepada oleh Rasulullah sArn mengindikasikan,
bahwa pengutamaan itu bukan sekadar dari ijtihadnya Umar, namun
itu difahaminya dari Kitabullah dan Sunnah Nabawi.

Ucapan perawi (Aku khawatir mereka akan ditimpa
kelaparan) (Selamat datang nasab yang dekat), yang dimaksud
dengan kerabat yang dekat adalah yang dikenali oleh yang
mendengarnya tanpa penelusuran karena banyaknya orang tua mereka.
Demikian ini, karena di antara orang-orang terhormat terdapat orang-
orang yang terkenal.
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Ucapan Umar (Bahkan aku akan memulai dengan paling

dekat kemudian yongi"kot dengan Rasulullah sArn menunjukkan

disyariatkannyu *"*"rrtui dengan k"rabat Rasulullah SAW dan lebih

mendahulukan mereka daripada yang lainnya'

BAB.BAB PERLOMBAAI\ DAI\ MEMANAH

Bab: Perlombaan yang Dibolehkan dengan Memperebutkan

Hadiah

'ri 55'ri'-)i'€u\Jr l :W ;nt'J'v'rj6'jG ;;'-i',s) *
( F'ri ,f6 it y.'f i l', ':';,ir irll ';G

44ga.DariAbuHurairah,iaberkata,,.RasulultahsAWbersabda,
'Tidak ada perlombaan kecuali dalam ketangkasan menunggang

kuda, atau metnanah, atau menunggang unta"" (H|' Imam yang

lima. Dalam Riwayat Ibnu Maja}r tidak disebutkan redaksi: atau,,atau

memanah')

g?rl"At ;fj1 . yr-l: q y C\.

Mgl. Dari lbnu (Jmar, ia mengatakan"'Rasulullah SAW

mengadalran perlombaan pacuan latda' yang mana lada-laila yang

telai dlpersiapkan untui berlomba diberangkatkan dari Hafya'

hingga isanilryatul Wada', sedangkan yang tidak dipersiapkan untuk

t"ito*to diberangkatknn dari Tsaniyyatul Wrada'hingga Masiid Bani

Zuraiq - " (HR. Jama' atr)

gr;lr i iyl!^)t';;Li:& i. ;";'JL i?+Ut e't
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Disebutkan di dalam Ash-shafuif;ain: Dari Musa bin '(Jqbah, bah.a
jarak antara Hofyo' hingga Tsaniyyatul wada' adalah enam atau
tujuh mil.

+'rf JEi'.*; 
9t:>rsr i jl:6t4,L6 Ju,tst..:

t i;: \4 r*r A gt;St'i'4
Dalam Riwayat Al Bukhari disebutkan: sufuan mengatakan, "Jarak
dari Hafya' hingga Tsaniyyatul lrada' adalah lima atau enam mil.
Dan Jarak dari Tsaniyyatul wada' hingga Masjid Bani Zuraiq adalah
satu mil."

(Gi it7r1 .;tr:, pu * W it J.t*r"oi ,p i.t *
4492. Dari lbnu (Jmar, totror*ro norrtuttot, SeW *rrg;ao;n

perlombaan pacuan lada dan memperebutkan hadialr. (HR. Ahmad)

(Gi',l:rb .Ati,,-p?:,$?)t u,*,y e,
4493. Dalam lafazh lainnya disebutkan: Mengadakan perlombaan
pacuan htda dan memberikan hadiah kepada pemenang. (HR.
Ahmad)

..u"at € c'it ,f*;tp.lr ';'6,:" ffi dt oi :uig;, ; it f
13jt'>'rij:;i ;rrr1

4494. Dari lbnu umar M: Bahwasanya Nabi sAW mengadakan
perlombaan pacuan lruda dan menetapkan kuda-kuda yang telah
memasuki usia lima tahun dengan jarak tempuh yang jauh. (HR.
Ahmad dan Abu Daud)
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'J';., atfitW *r J"y, y ,P u"tti'&i,';'E't,fiV
.: l..r ti't# .tu. Jd ;; e ;,,trl;a ,o iJr- rqt}# I'

O;i'"rr; .'^;L:6c-tlil fi ,;$r

Mgs. Dari Anas, ketrka tanyakan kepadanya, 
,,Apok,h *,,on pernah

memperebutkan hadiah pada masa Rasulullah sAW? Apakah

Rasulullah sAW iuga ihrt memperebutkan hadiah?" Ia menjawab,
,,Ya. Demi Altah, beliau pernah berlomba untuk memperebutkan

seekor kuda yang bernama subhah, dan beliau berhasil mengalahkan

orang-orang, dun beliau merasa senang dan bahagia dengannya"'

(HR. Ahmad)

I :.-r<'r,ir'J;lt ,J*,.iC & it )"r).',.ttt :,so ;i *
,o):,5, eAi:'",-lltt,Q',"i,i:i &'Ur;f iA '3Y
'{';t.rf ar i? bly,W at J'ir',rrd ,iwt ,r;) trsoi

<arC,jr'r3i itrl .l^;:;'l vt r;fur a t*
Mg6. Dari Anas, ia mengatakan, "Dulu Nabi sAW mempunyai seekor

unta yang bernama Al 'Adhba', unta itu tidak pernah didahului

(dalam berlari), lalu seorang Baduy datang dengan mengendarai

tunggangannya, Ialu mendahuluinya. Maka hal itu dirasa sesak oleh

knum muslimin, merelw berkata, 'Al 'Adhba' telah didahului.' Maka

Nabi SAW berlata, 'sesungguhnya adalah hak Allah untuk tidak

mengangkat sesuatu dari keduniaan kecuali Ia merendahkannya."'

(HR. Ahmad dan Al Bukhari)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Sabda beliau

(Tidak ada p*lombaan kecuali dalam ketangkasan menunggang

kuda, stau mcmanah, atau menunggang unta), ini menunjukkan

bolehnya perlombaan dengan memperebutkan hadiah, yaitu bila

hadiahnya itu berasal dari selain peserta lomba, misalnya dari imam
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yang menyediakan hadiah untuk peserta lomba yang memenangkan
perlombaan, maka hal ini hukumnya boleh, tidak ada perbedaan
pendapat. Jika hadiahnya berasar dari salah seoftrng di antara dua
peserta lomba, maka menurut Jumhur hukumnya boleh. Begitu juga
bila ada pihak ketiga yang ikut berlomba (yakni pesertanya terdiri dari
tiga orang), dengan syarat orang ketiga tidak mengeluarkan apa-apa,
sehingga dengan demikian bentuk perlombaan ini tidak sama dengan
bentuk perjudian, yang mana bentuk perjudian adalatr masing-masing
peserta lomba mengeluarkan biaya untuk diberikan kepada pemenang,
bentuk seperti ini (masing-masing peserta mengeluarkan biaya)
disepakati larangannya. Ada juga mereka yang mensyaratkan, bahwa
muhallil (penghalal; pihak ketiga) tidak berhak dalam perlombaan.

ucapan perawi (Rasulullah sAW mengadakan perlombaan
pacusn kuda) menunjukkan disyariatkannya perlombaan pacuan
kuda, dan bahwa hal ini tidak termasuk perbuatan sia-sia, bahkan
termasuk olah raga yang terpuji, yang mana dengan itu bisa clicapai
maksud-maksud dalam peperangan dan bisa dimanfaatkan ketika
diperlukan. Jadi statusnya antara dianjurkan dan dibolehkan
berdasarkan motif pelaksanaannya. Al eurthubi mengatakan, ..Tidak

ada perbedaan pendapat mengenai bolehnya lomba pacuan kuda dan
tunggangan lainnya (yakni adu cepat). Demikian juga lomba
memanah dan menggunakan senjata, karena hal ini bisa membantu
latihan berpacu." Hadits ini juga menunjukkan bolehnya
mepersiapkan kuda untuk lomba.

sabda beliau (sesungguhnya adalah hak Ailoh untuk tidak
mengangkat sesuatu di dunia kecuali ra merendakkannya), hadits
ini menganjurkan zuhud terhadap keduniaan, sebagai isyarat bahwa
segala bentuk keduniaan yang dielu-elukan itu akan direndahkan, dan
ini juga menunjukkan kebaikan akhlak Nabi sAW dan kerendahan
hatinya.
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't 'Jj ;'i; *';'trii e iJu W d''oi 'i';-'1'ei *
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(fi u.rj;ir;'itr |t;f 'u'ri> :rq i

Bab: Keterangan Tentang Muhallil dan Tata cara Perlombaan

4497. Dari Abu Hurairah, bahwasanya Nabi sAW bersabda,

"Barangsiapa yang memasukkan lada di antara dua kuda (yang akan

berpacu)yangmanaiatidakdijaminbisamengalahknn(yakni
mungkin menang dan mungkin kalah), maka tidak apa-apa' dan

barangsiapa yong mem$ukJan seekor fuda di antara dua lada (yang

akan berpacu) yang mana htda itu mesti bisa menang' maka itu

adalah judi.'^os g{R. Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah)

L;;";-e,:r#;;.ir , 6.1r J";:r'Jv iJv j;\i4 fl *
'^;t;, ,;i'^l-rc', ,?i'it{'ri ,?i i,ii,JB i' ff'€',F'}t
,;t 3 ; ̂ iei,lr'; 1'o!5,lqr-;-, J*'5, * iy'uj', ?i-,*f 

',r:'r-;l .Jl;ii,, ',:, 
"ol it o,(nr-,'o';;Li ;fr ,9.

4498. Dai seorang lakiJaki',aornor, ia berkata, "RasulttlUn'SU'i

bersabda, 'Kuda itu ada tiga jenis: Kuda yang ditambat seseorang

untuk keperluan fi sabilitlah, maka pada pembeliaannya ada pahala,

pada penunggangannya ada pahala, pada meminjamknnnya ada
-pahala, 

dan pada pemberian maknnnya ada pahala; Kuda yang

dipertanthkan seseorang dalam perlombaan, maka pada

65 Yrk ri perlombaan tersebut tidak ada taruhannya atau hadiahnya, maka

t"tr*y" tidak apa-apa. Begitu juga bila hadiabnya dari olang yang tidak ikut

lomb4 -iotoy" arri pu"iti"it"rtlainnya. Namun bila hadiahnya dari dua orang

y*g il"rt lomba rnaka hukumya sama dengan judi, kecuali ada orang ketika

i."S ,id"k ikut memberi hadiah tapi ikut memperebutkan hadiah, dan orang

tetiga ini rrnrngkin rnernang dan mungkin juga kalah'
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pembeliannya ada dosa dan pada pemberian makannya jug ada dosa;
Kuda yang diproyeksikan untuk naJkah, maka insya Allah Ta'ala bisa
menutupi kefokiran. "' (HR. Ahmad)

t .1. tc 0,, t ." 1t" ', - .;ji ,#')';*.drr ilair , 
ju ,# U, ;p ,r.3!.,_ i.t *

'!t ,b ek;,jjd ,;r*'sr'oj rG:;,i*'rli,;J$
qt-j6,9,il i,l, ;; ir,r.-hr ,r, y ?ir- ir",ir:r:r';i
;^:,; iu-:vi ,-u;;;tt,iLili ;;6, .* ,.ri\i';e-

(Gf Ib.f u *,,f ,e;
44gg- Dari lbnu Mas'ud, dori Nabi sAW, beriau bersabda, i,*oo 

uu
ada tiga macam: Kuda mirik Dzat yang Maha pengasih, kuda milik
manusia dan kuda milik syetan. Adapun tada milik Dzat yang Maha
Pengasih adalah yang ditambat untuk keperruan fi sabiriilah,
sehingga pemberian makannya, kotorannya, kencingnya _dan
menyebutkan lainJainnya yang dikehendaki Alrah- (mindatangkan
pahala). sedangkan kuda syetan adarah yang digunakan untuk berjudi
atau bertaruh. Adapun kuda manusia adarah kuda yang ditambah
seseorang untuk memenuhi keperluan perutnya, yaitu untuk menutupi
kefakiran. " (HR. Ahmad)

Yakni bila hadiah romba dari kedua belah pihak yang
berlomba.

dtf dbi i ttk,;
. t .. c i t .
p1t> ,f1 i$r1 .;:6Lr

4500. Dari Imran bin Hushain, dari Nabi sAI4t, beriau bersabda,
"Tidak ada bersebelahan dan bersuara riuh saat perro*boon.,,66

66 Maksud "Bersuara riuh" dalam hadits ini berarti bahwa peserta lomba membawa
serta seseorang yang berteriak-teriak dan mengusir-nguri-yu ugu. kuda tersebut
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(HR. Abu Daud)

,-. rv ) r ;;; r'r'..);v,iti w utli'rw'# i' r
O;i irir; .p>["li

4501. Dari Ibnu umar p.A, "Tidak ada bersebelahan dan u"rruojo

riuh serta syigar dalam Islam-" (HR. Ahmad)

:y ,t:l':j; i ,'J,L U ,iu W 4,'oi ,,#, *'* q:'r')

,:;t; t-:Jw,ulr.1 J.it- Gtu ,V e;s./6' ;.&l
's-. -^:3t :* q #'q. W 4t ;; t; ll;tfa; i'if
t W ; o\tj, ;,^-')r'?';) iC- :ryt'4t ttY :ry
'ri 

i>es.J,c'ri rr;.ts.*n'b:6 i ,iiAr'* -!dt
*.,'AJ:;,''b e, d *'K vi'4 "l ttytJ*r ?:v
l' 't . - -t 1 t ' c' 

" 
r'u;;, 

."-gt 
p''b 

"k-',* 
on t * i ;o ; ^1V, *r

;4\';; i'''.lu;jr u'P'* ,tP ,b;'4i, 'b
* *ir Li cr rir,:J:t ;r,*'), i'J?st';i,rAL':i
-,3k, "ty .:i-4, i ;*c 1i'ii tt\i'rl ^1il 1h ^-v
*i iiid-rlsr rTLu ,P,i; tiv ,fu,v4tr;t;6
<li*rf'rr ir'r 11 l*)i € rV | ),:.rL' ri,:.);. .t't . 4t

4502. Diriwayatkan dari Ali M, bahwasanya Nabi sAW b"rrobdo,

berlari s€c€pat-cepatnya, sedangkan "bersebelahan" berarti bahwa peserta lomba

nrembawa kuda lain di sebelah kuda yang diperlombakan yang mernacu kudanya

dan mendorongdoronp.ya untuk berlari secspat-cepatnya'
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"wahai Ali, alru menyerahkan urusan perlombaan antara orang-
orang ini kepadamu-" Maka Ali pun lceluar, lalu ia memanggil
suraqah bin Malik, Ali berrrata, 'ryahai suraqah, aru akan
mengembankan di lehermu apa yang terah diembankan oleh Nabi
sAW di leherku dalam pelal<sanaan perlombaan ini. Bila engkau telah
sampai di Mithan. 

-Abu Abdirrahman mengatakan, ",Mithan adalah
tempat mulainya."- maka barisrran tatda-lailanya, lalu berserulah,
'Apa ada yang hendak memperbaiki tati kendalinya, atau masih
mernbawa budak, atau melemparkan tali?' Jita tidak ada yang
menyahutmu, maka bertakbirlah tiga trali, kernudian lepasknn (para
peserta) pada takbiran ketiga. Artah memuriaknn siapa yang
dikehendaki dari hamba-Nya dengan kecepatannya." sementara itu
Ali menunggu di garis finish, raru ia membuat garis, raru
memberdiriknn dua orang di kedua ujung garis dengan posisi
berhadap-hadapan, yang mana masing_masing ujung garis tepat di
ujung kaki kedua orang itu, sementara lotda akon di antara kedua kaki
itu, lalu ia berkata, "Apabito salah seekor kuda mendahului lawannya
dengan kedua ujung telinganya, atbu sarah satu telinganya atau
dahinya, maka nyatakanlah kemenangan untulorya. Jitu kalian
mer,sa ragu, maka bagikanlah untuk rreduanya (tedua pemenang
yang dianggap'datang lebih dulu secora bersamaan). Jil@ kalian
membandingkan keduanya, maka tetapkanlah garis finishnya pada
yang paling kecil. Tidak ada bersebelahan dan bersuara riuh serta
tidak ada syigar dalam Islam." (Diriwaya&an oleh Ad-Daraquthni)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: saMa beliau
(yang mona ia tidak dijamin bisa mengalohkan), hadits ini dijadika
dalil oleh mereka yang berpendapat disyaratkannya muhallil untuk
bisa dilaksanakannya perlombaan, karena tanpa itu maka menjadi judi.
Ada yang mengatakan, bahwa maksud disyariatkannya lomba ini
adalah untuk mengetahui kuda yang lebih cepat, jika sudatr kuda yang
diperlombakan sudah diketatrui, maka hendaknya diganti dengan yang
belum diketahui, sehingga dalam perlombaan itu untuk mengetahui
mana yang lebih cepat di antara yang yang ikut lomba.
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ucapan penulis (Yakni bila hadiah lomba dari kedua belah

pihak yang berlomba), yakni ditetapkan bahwa hadiah diberikan

kepada pemenang dari Yang kalah.

Bab: Anjuran untuk Berlatih Memanah

<fsrd,, '';i rtr> :# # tlrt r]'rt :W'u\r

4503. Dari Salamah bin Al Alopa" ia menuturkan, "suatu ketika

Rasulullah SAW melewati Bani Aslam yang sedang berlomba

panahan di pasar, maka beliau berkata, 'Memanahlah wahai Bani

Isma'il, sesungguhnya bapak kalian adalah seorang pemanah.

Memanahlah, dan aku bersama Bani Fulan.' Namun salah satu

kelompok menahan diri, maka Rasulullah sAW bertanya, 'Mengapa

kalian tidak memanah?' Mereka menjawab, 'Bagaimana kami akan

memanah, sementara engkau bersama mereka,' Maka beliau

bersabda, 'Memanahlah, dan aku bersama l<nlian semua"" (HR'

Ahmad dan Al Bukhari)

rfij L\?t\ :i64S, rGq*V
ar;:r Ly ri .;")t i4t Ly 11 .;:)t iir \ )f .( ,i 

"4 
,Z,u-,t

i*'r'"Li ir1r1 .)')t
4504. Dari 'Uqbah bin Amir M, ia berkata, "Aht mendengar

Rasulullah SAW bersabda, "siapkanlah kelantanmu untuk

4 4,. , c .
;Jl r-:*{J'
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menghadapi mereka menurut kesanggupan*u.67 Ingatlah, bahwa
kekuatan itu terletak pada kemahiran dalam melempar. Ingatlah,
bahwa kekuatan ilu terletak pada kemahiran melempar. Ingatlah,
bahwa kekuatan itu terletak pada kemahiran merempar." (HR.
Ahmad dan Muslim)

r.z z 6ol)l) .t-:, LJ : Ii t ).ra!*yf ,^Ut
tro I

(J^>l
4505. Dari 'Uqbah juga, dari Nabi SAW, beliau bersabda,
"Barangsiapa yang diajari memanah (dan telah pandai), kemudian
meninggalkannya (tidak mempertahankan keahliannya), maka ia tidak
termasuk golongan kami." (HR. Ahmad)

lAt;* jt-)t ptrl,.Uli,r Lt :Jt Wd,,f ,Aj
€Ptt,!t,fr € i.'#J. oltrflt * e,+" kv
oi qA ;; r;;i:r, ,r-Sis Gtr :i4 :t #.€l:€j
f &r.,tltl vi tU'; i::r,.t *';I :",y,;ri-)"fk
gl-.ir i[b .:'6At u #ti,oritr e>q ,* j i;r?:) ,*.;

4506. Dari 'Uqbah juso, i*i'*oO, SAW, Lelrou'b"rroOao,
"sesungguhnya Allah akan memasukkan ke dalam surga sebab anak
panah tiga orang, yaitu: Orang yang membuatnya yang
mengharapkan kebaikan pada saat membuatnya; Orang yang
mempersiapkannya untuk fi sabilillah; Dan orang yang
melepaskannya fi sabilillah." Beliau juga bersabda, "Berlatihlah
kalian melepas panah dan menunggang kuda. Tetapi kalian berlatih
melepas panah adalah lebih baik bagi kalian daripada kalian berlatih
menunggangi kuda." Beliau juga bersabda, "setiap permainan yang

:Ju ffiJ:;'*;

u' 
Qr. Al Anfaal (8): 60.
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dilakukan oleh manusia adalah bathil, kecuali tiga hal: Melepaskan

panah dari busurnya, melatih lardanya, dan permainannya dengan

keluarganya. Semua itu adalah hoq-" (HR. Imam yang lima)

),,-L:) ,s:U ,tP ";; W ;ut J'i-, yrug :ju .,*i, *'*
C6)s ,\Q?::y,.W3 ,qi %.y 6 ,Jw ,\:ub't :!..
|ttr) .:\t eE'k:r,s?,Jt € VrH3 i' i; 4P'6t

g,*t1 a.t

4507. Dari Ali M, ia menuturkan, "Rasulullah SAW sedang

memegang busur Arab, lalu ia melihat seorang laki-laki tengah

memegang busur Persi, maka beliau bertanya, 'Apa ini? Buanglah'

HendaHah kalian menggunakan ini dan yang sepertinya, serta anak-

anak panah, karena dengan keduanya AUah aknn menambahknn

kehtatan pada kalian dalam agama dan mengokohkan kalian di

dalam negeri. " ([IR. Ibnu Majah)

' ' " " 'J:t46 lr J;t'e :JG z* i. :k ,r,g)Ll ,, , , ;

ds:lt'^r3.;i'-^;Ar l:r> .:'i J:.'b * y, ,V'€
4508. Dari Amr bin Abasah, ia berkata, i'Ah, *"rd"nfo, *oUi SdW

bersabda, 'Barangsiapa yang memanahkan satu anak panah ketika

berjuangfi sabilillah, maka hal itu sebanding dengan memerdekal<nn

seorang budak"' (HR. Imam yang lima dan dishahihkan oleh At-

Tirmidzi)

.Lr;iii ,i' ,b efri'at { }:i!1;'*'r'rtt
4509. Dalam lafazh Abu Daud disebutkan: "Barangsiapa yang

mencapai musuh dengan satu anak panah fi sabilillah, maka baginya

satu derajat."
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,tj; l':i \u,tt i! I' W'e. f,;, u |,i.A.p.e.,
.a;1, F Xi ok

4510. Dalam lafazh An-Nasa,i disebutkan, ,,Birongriopo yang
memanahkan satu anak panah /i sabililah, baik mencapai musuh
ataupun ttdak mencapai, maka baginya (pahala) seperti
memerdekakan s eorang budak."

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Sabda beliau
(dan aku bersama kalian semua), hadits ini menganjurkan untuk
mengikuti sifat-sifat orang tua yang terpuji dan memiliki keahlian
tersebut. Hadits ini juga menunjukkan baiknya sikap para sahabat
terhadap Nabi SAW dan baiknya sikap beliau terhadap mereka, serta
menunjukkan keutamaan memanah.

Sabda beliau (Ingatrah, bahwa kekuatan itu terletak pada
kemahiran dolam melempar), Al eurthubi mengatakan,
"Ditafsirkannya kekuatan dengan melempar, walaupun sebenamya
kekuatan akan tempak dengan persiapan peralatan perang lainnya,
adalah karena lemparan (panah atau tombak) lebih telak terhadap
musuh dan lebih mudah penggunaannya (karena dilontarkan darijauh)." Pensyarah mengatakan, "Hadits ini menunjukkan
disyariatkannya belajar peralatan jihad dan berlatih menggunakannya
serta mempersiapkannya. "

Bab: Larangan Mengurung Binatang untuk Dijadikan Sasaran
Melemparl Larangan Mengebiri Binatang; Larangan Mengadu

Binatang; dan Larangan Menandai Binatang (dengan Besi panas)
Pada Wajahnya

d,g
,'o. '.. I o -l-r-, J;.il ..r-() zz t o ,

-*utf
@L 3;X) l7? . rrl

4511. Dari Ibnu (Jmar RA: Bahwasanya Rasulullah s,aw meiknat
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orang yang meniadikan sesuatu yang bernyawa sebagai sasaran

melempar.6s lMuuafaq' Alaih)

Le;rk:'u|;$V,oi i #t )tt'S4t ^fr:&;t'*
@r";r!.)' .€l.irt *\r#.nr J';', a iJtd'ti!;';'

4512. Dori Ana, M: Bahwasanya ketikn ia masuk ke rumah Al

Hakam bin Ayyrb, ternyata di sana ada orang-orang yang sedang

melempari ayam yang terkurung, maka ia berl<ata"'sesungguhnya

Rasulullah sAW teh;mehrang membunuh binatang yang dikurung."

(Muttafaq'Alaih)

.\b? c]\t *€.* rr* Y ,i6 W dt"t' 'y'{G i' ,f
<arA, tyfitl;t l't.,1

4513. Dari lbnu Abbas M, bahwasanya Nabi SAW bersabda'

"Janganlah knlian menjadikan sesuatu yang bernyawa sebagai

sasaran melempar." (HR'Jama'ah kecuali Al Bukhari)

.fg(r.pir :C\'* e *t J't-, 4 i,Sv rgi'';i it *
(i;:ia':r) . t;u e,,'* i.t',:iui

45|4.Darilbnu(JmarM,iamengatakan,,,RasulullahsAWtelah
melarangmengebirilailadanbinatanglainnya.''Kemudianlbnu
(Jmar mengataknn, "Karena di situlah berkembang biaknya

makhluk" (ElR. Ahmad)

.;r4trr'r; *Ft ,F W br J',t-, a iJv
6, c. ,

cVutf,/

u, Urrparoanya seekor binatang diikat atau dikurung, lalu dilenpari (atau dipanah)

untuk melatih keahlian melerpar'
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ds ;"'-jti ;jt;'rf1 irr rl
4515. Dari Ibnu Abbas M, ia mengatakan, "iorulullah SAW telah
melarang mengadu binatang. " (HR. Abu Daud dan At-Tirmidzi)

.-)t;, et ?jt qr * W &t Jyt ,p :Jv /g *
(r|bi'r1u'-;J,j'l;i'ii'u r;,

4516. Dari Jabir, ia mengatakan, "Rasulullah SAW melarang
memulail wajah dan menandai wajah (dengan besi panas)." (HR.
Ahmad, Muslim dan At-Tirmidzi, dan ia menshahihkannya)

bi-ir ilr o-a :J;,s ,+i'€e'ri'rV ^lL";,?'€,
{rc l. t.c { t... rzz z

P: J*>l ol_2;) .A..*,, )
4517. Dalam lafazh lainnya disebutkan: "Ketika ada seekor keledai
yang ditandai wajahnya (dengan besi panas) lewat di hadapan beliau,
beliau bersabda, 'Allah melalout orang yang menandainya."' (HR.
Ahmad dan Muslim)

i';t'€* 6i :Jta ,+) €e'rn :\^lL.; ,p'e.,
At'ti ,tirZr'*1a:^iglt ?'t'; 'd

z I .z o I t . .
q>jtt "yl it1r1 Jl):

4518. Dalam lafazh lainnya disebutkan: "Ketika ada seekor keledai
yang ditandai wajahnya (dengan besi panas) lewat di hadapan beliau,
beliau bersabda, 'Apaknh belum sampai kepada kalian bahwa aku
melalcnat orang yang Allah melalcnat orang yang menandai binatang
(dengan besi panas) pada wajahnyq, atau memukul wajahnya.' Lalu
beliau melarang hal itu. " (HR. Ahmad dan Muslim)
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,^-l1t t.,--'; fr4 @ i' J';', 6i, iJu #, {G it ,f
;J .- )1, i; .;'C !f 'ri, i'; :ti u:'frti
|r:r>.ftsjr af Ji'ri * ytc'€.q*,{ :?,
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4519. Dari lbnu Abbas M, ia menuturkan, "Ketika Rasulullah SAW

melihat seekor ketedai yang telah ditandai pada waiahnya, beliau

menginglrarinya. (Al Abbas)6e mengatakan, 'Demi Allah, alat tidak

menandainya kecuali sedikit diujung wajahnya.' Kemudian setelah itu

ia memerintahkan seekor keledainya (disiapkan), lalu ia

mendandainya pada pinggulnya, sehingga dialah yang pertama kali

menandai dengan besi panas pada pinggul binatang. " (HR. Muslim)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Ucapan perawi

(melarang mengebiri kuda dan binatang lainnya), menunjukkan

haramnya mengebiri binatang. Al Qurthubi mengatakan, "Mengebiri

binatang dilarang, kecuali untuk mencapai suatu manfaat, misalnya

agar dagingnya bagus atau mencegatr madharat darinya." Al Hafizh

Ibnu Hajar mengatakan, "Larangan mengebiri manusia adalah

larangan yang berarti pengharaman. Mengenai hal ini tidak ada

perbedaan pendapat."

Bab: Kuda yang Dianjurkan dan yang Dimakruhkan, serta

Tentang Memperbanyak Keturunannya

C,J"ui iili p3tri .p.ir ," irsuffiU,y,i;auj *
.afur ,b ,*'.*'i\i'#p tf ,fit'tft'Ht L;\i

u, Y*g mengatakan ini kernrmgkinannya adalah Al Abbas atau Ibnu Abbas, karena

sebelurnnya mereka pernah melakukannya, sebelum adanyalarangan itu.
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4520. Dari Abu Qatadah, dari Nabi Sni, t"rrou bersabda, "sebaik-

baik kuda adalah yang hitam pekat, pada wajahnya ada sedikit putih,
serta bagian hidung dan mulut atasnya putih. Kemudian kuda yang
pada wajahnya ada sedikit putih, yang pada kakinya ada putih namun
pada kaki kananya tidak ada putihnya. Walaupun tidak hitam pekat,
maka yang coklat kehitaman dengan tanda seperti ifz. " (HR. Ahmad,
Ibnu Majah dan At-Tirmidzi, dan ia menshahihkannya)

;t).,) .6b'*p_ lpJr i-,W ;nt J'yr|Su ,is fe lt *
<fg u'-irt ;'tt;'r!:j 

";i4521. Dari lbnu Abbas, ia berkata, "Rorriulloh SAW bersabda,
'Keberkahan kuda terletak pada merahnya."' (HR. Ahmad, Abu
Daud dan At-Tirmidzi)

#,gr'*:ffi nr J';:riG,it vr+st ?'r'sri t'rci |t33) .JLJJ'ji 7il')l ,j3',i'j\i')i ,jk ?i
6jt;'ji1-r'e.At,

4522. Dari Abu Wahb Al Jusyami, ia berkata, "Rasulullah SAW
bersabda, 'Hendaklah kalian menggunal<nn kuda berbulu hitam
kemerahan, atau berbulu merah dengan bulu putih pada wajah dan
kakinya, atau berbulu hitam pekat dengan bulu putih pada wajah dan
kakinya. "'(HR.Ahmad, An-Nasa'i dan Abu Daud)

..pir '.'..--igJ)tik6 i' J';:rttu-:Jvr;-:;',sj *
'ti 6 Jt :!'€i ,bq. 

".^Jr *: e i,nt o*- oi Stl3t,
(jr, ,{-rV'ur;> .6:il1 *:t ;;Jr :i q.
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4523. Dari Abu Hurairah, ia mengatalran, "Rasulullah sAW tidak

meny*ai hrda yang ada worna putih pada ltaki-kakinya." syilcal

adalah htda yang kaki kanannya putih, dan tangan kiri (lcaki kiri

depannya) atau tangan knnan (kaki kanan depannya) putih, dan laki

kirtuya ptih. (tR. Muslim dan Abu Daud)

o\:, t&*t 6 ,t'rir)1 f* W int J't-, our ,iti f& lt *
,i:i;trj?r, r ;t?, ,;:Httr'1i'ol :$'yl ,?Y."'ttr,i';*.. q6t
tsu';$rt4-31'r3i it':r> .{t ,P LV GF l'o?,

(lt*:t
4524. Dari lbnu Abbas, ia mengatalmn, "Rasulullah sAW adalah

hamba yang diperintah, beliau tidak pernah mengkhususkan kami

(ahli bait) tanw manusia lainnya, kectali tiga hal: Beliau

memerintahkan ktmi unt* menyempurnakan wudhu, untuk tidak

memakan shadaqah, dan agar tidak menumpangkan keledai pada

htda."7o (tR. Ahmaq An-Nasa'i dan At-Tirmidzi, dan ia

menshahihkannYa)

,, .l' J;, tla!, ,:,tX. & itt )';),Ut'f ,iti .g '4'a
til_:W ar J?, Jui t,s frreiu Y 'b )At ti:;i 6

6\t;'j1s',,^;i i\.,1 .t:'rLtlj! ,, ^:|P
4525. Dari Ali M, ia menuturftan, "Alat menghadiahkan seekor

bighal (peranakan laila dengan keledai) kepada Nabi sAW, lalu kami

kotalan, 'Wahai Rasulullah, bagaimana kalau kami menumpangkan

,, Yalmi beliau diperintahkan rmtuk menyampaikan perintah dan larangan kepada

semua manusia, dan tidak rnengkhususkan ahli baitnya saja. Yakni bahwa

menyeryurnakan wudhu adalah wajib bagi mereka (ahli bait), sedangkan bagi

y*g toi*ya sunnah- Mengenai larangan kedua dan ketiga mengindikasikan

haramya hal itu bagi rnereka (ahli bait Nabi SAW)'
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keledui pada kuda kami, sehingga akan mendatangkan yang seperti
ini?' Beliau menjawab, 'Sesungguhnya itu hanya dilakukan oleh
mereka yang tidak mengetahuinya."'(HR. Ahmad dan Abu Daud)

*"or;'*jt'qi ,!;ct-:W'olr C.J6 'iu 
-S *V

'.;tJJ li ,;;li ;tAt f ii ,:'i"*,,',Fk,t., ,:oLi
,c tl, .,o { rc }. ,o. ,.,.

(J:*Jl .,e J^>l dl oJJl J-o ol1-S)
tl,. .oi

.a *aUJl ,-rt-r.-pl
\J

4526. Dari Ali RA, ia mengatakan, "Nabi SAW berkata kepadaku,
'Wahai Ali, sempurnakanlah wudhu walaupun itu berat bagimu, dan

janganlah engknu memakan shadaqah, dan janganlah engkau
menumpangkan keledai pada kuda, serta janganlah engkau duduk-
duduk dengan para ahli nujum (para peramal)."'(HR. Abdullah bin
Ahmad di dalam Al Musnad)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Ucapan perawi
(Rasulullah SAW tidak menyukai kudo yang ada warna putih pada
kaki-kakinya), Al Qadhi Iyadh mengatakan, "(Jlama berkata, bahwa
beliau tidak menyukainya karena tampilannya yang belang." Ada juga
yang mengatakan, "Kemungkinannya pemah terjadi bahwa jenis itu
tidak mendatangkan keturunan." Sebagian ulama mengatakan, "Jika
pada wajahnya ada putihnya, mungkin ketidak sukaan itu hilang
karena menjadi tampak seirama."

Ucapan Ali (bagaimana kalau kami menumpangkan keledai
pada kuda kami), Al Khithabi mengatakan, "Kemungkinan
pengertiannya, wallahu a'lam, bahwa bila keledai ditumpangkan pada
kuda, maka akan mengurangi populasinya, terhenti perkembangannya
dan hilanglah manfaatnya, sementara kuda dibutuhkan untuk
tunggangan, sarana angkutan, bekerja, berjihad, menggembalakan
ternak, untuk dimakan dagingnya, dan manfaat-manfaat lainnya,
sedangkan keledai tidak bisa melakukan tugas-tugas itu, sehingga
lebih diharapkan mengembang biakkan kuda agar semakin banyak
bisa dimanfaatkan."
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Bab: Lomba Lari, Gulat, Bermain dengan Peralatan Perang dan

Sebagainya

e) rit & ,:il1 1:-r;; ,W'dt q?L |avr.ei'a;l;.G *
q;jt;'r{j'.t;i',1'rr) * o- : Jw r'i;.{;. i "G};L,pirr

4527. Dari Aisyah M, ia menuturl<nn, "Rasulullah SAW mengaiakku

berlomba lari, lalu alru berhasil mendahuluinya. Ketika tubuhku

sudah gemuk, beliau mengajaklar berlomba lari, dan beliau berhasil

mendahuluiht. Lalu beliau mengataknn, 'Ini balasan yang dulu'"'
(HR. Ahmad dan Abu Daud)

I ,r;:tri ,1 ,Ft ;tk) ,'4 ;; q. i* L'f"'ti i U'*
,'a!" f.xu.., u'b tri-il A}LJ'li :J'*'F-" ,t:* Lr;:"

- '-' .',
.ffi ar ;;r'r'ktf yr ,y 'iu 

s.6--i qV t': Ef ?6 vi

|JG |Jr';, 4*y ;;i ;;i', ui:;:,,:,'J';,, t:. li |JG

(#i';Jli a"kH)'!"Yt J'^!'*'Js 'u:; ':Y

4528. Dari Salamah bin Al Aloua', ia menuturkan, "Ketika kami

sedang berjalan, seorang laki-laki Anshar mengencangkan jalannya

dan berkata, 'Mari kita berlomba cepat menuju Madinah. Ada yang

mau beradu cepat?' Aku katakan, 'Apaknh itu akan memberikan

kehormatan dan mendatangkan kemuliaan?' ia menjawab, 'Tidak,

kecuali bila itu Rasulullah SAW.' Aku berknta, 'Wahai Rasulullah.

Ayah dan ibuku tebusannya. Izinkan aku beradu cepat dengannya.'

Beliau berl<nta, 'Terserah.' Maka aku pun mendahuluinya ke

Madinah." (Diringkas dari riwayat Ahmad dan Muslim)

Utn;, ,&"dtLrc dk"Li:trs', i ,* i * *
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4529. Dari Muhammad bin Ali bin Rukanah: Bahwasanya Rukanah
bergulat dengan Nabi sAW, lalu Nabi sAW berhasil mengalahkannya.
(HR. Abu Daud)

dLi;;\.#
4530. Dari Abu Hurairah, ia menuturkan, "Ketika orang-orang
Habasyah sedang bermain-main di dekat Nabi sAW dengan perlatan
perang, tiba-tiba umar datang, lalu ia jongkong mengambil kerikil,
lalu melemparkan kerikil itu kepada mareka, maka Rasulullah sAW
berkata, 'Biarkan mereka wahai [Jmar. "' (Muttafaq .Alaih)

.r-'.*)t q.,!tr Cqd)
4531. Dalam salah satu riwayat Al Bukhari di sebutkan:"di masjid.,,

ryrt4 y\A.'^xit'q,-*.f' ffi 1' Jh ?f a, ii V
!;rL'l-b d:*j

4532. Dari Anas: Ketiko Rasulullah s,lw tiia di Madinah, orang-
orang Habasyah bermain-main dengan peralatan perang mereka
karena senang dengan kedatangan beliau. (Muttafaq .alaih)

ita

;rW : Jui,z;C; C tl,,sL W :t,l';:r'oii;; €ri'*
(iv,'r.r, i:rr> it, i;i l:):) .dtp &-

4533. Dari Abu Hurairah: Bahwasanya Nabi sAW melihat seorang
laki-laki sedang mengikuti gerak-gerik burung merpati, maka beliau
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bersabda, "Setan jantan sedang mengikuti gerakan syetan betina."

(HR. Ahma4 Abu Daud dan Ibnu Majah)

Pensyaratr Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Kedua hadits

pertama menunju}kan disyariatkannya lomba lari antara laki-laki dan

perempgan mahrom, dan hal ini tidak mengurangi kesopanan dan

kemuliaan.
Ucapan perawi (Bahwosanya Rukanah hergulat dengan Nahi

SAtn menunjukkan bolehnya seorang muslim bergulat dengan

seorang kafir, demikian juga antara sesama muslim, apabila bila

dikejar, bukan mengejar, dan mengharapkan tercapainya suatu

kebaikan dengan itu, atau unfuk mematahkan kesombongan orang

yang sombong atau merendahkan orang yang merasa tinggi hati

dengan mengalalrkannya.

Ucapan perawi (Kaiha orong4rrang Habasyah sedang

bermain-moin di dekat Nabi SAly dengan perlatan perang)

menunjukkan bolehnya hal tersebut di dalakukan di masjid. Al Muhlib
me,ngatakan, 'Masjid adalah teinpat untuk segala urusan kaum

muslimin, maka semua arnal yang mengandung manfaat bagi agama

dan kaum muslimin boleh dilakukan di dalamnya." Hadits ini
menuqinkkan bolehnya menyaksikan permainan yang mubah.

SaMa beliau (Saan iantan sedang ... ds| menunjukkan

matnrtnyabermain-main dengan merpati, dan batrwa hal ini termasuk

permainan png tidak diizinkan. Sejumlah ulama menyatakan

matrnrh.

Bab: Haramnya Judi" Bermain Dadu dan yang Semakna
dengannya

,r,- =*AJ*|-hL u:Ju,ffiUt,f ;;}
,!'r-.sl Jt-;,: ,ya.j; ui .hr l\d\) ,i;[

o(, t'-il c-6. .o'

etLW).U:r2*
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4534. Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda,
"Barangsiapa yang dalam sumpahnya mengatakan, 'Demi Lata dan
'Uzza,' maka hendaklah ia mengucapkan, 'Laa ilaaha illallaah.' Dan
barangsiapa yang mengatakan kepada temannya, 'Mari kita berjudi,'
maka hendaklah ia bershadaqah," (Muttafaq 'Alaih)

c . l, . ' ..

6-e o+ i.-:? 6K t;1tr4 A :JG W "1t ,ti ,;:i;. r
1'')t;'jrr'*,"3i ifr; .^,::, jt p

4535. Dari Buraidah, bahwasanya Nabi SAW bersabda,
"Barangsiapa bermain dadu seolah-olah ia telah mencerupkan
tangannyq ke dalam daging dan darah babi." (HR. Ahmad, Muslim
dan Abu Daud)

^t 
,s*L :J$ w

<u$t €Uy3 ?6 ;$;jr;'frr'r;i 
^jr> 

.'i';r',
4536. Dari Abu U^o, iari Wobi SAW, beliau besabda, ,,Barangsiapa

bermain dadu, maka ia telah durhaka terhadap Allah dan Rasul-
Nya." (HR. Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah dan Malik di dalam Al
Muwaththa')

9 A,. / / e t c / o -e'f c,s-r G_) f
o '-i c6,, . 7 o,
-\-49 ),Jl-{ fJ :*

4u
4 .. c

^t 
s-2i iii .,u(Ju d rr,'.1 .ct c io.

g:lt ot c,g-r 
G-..t f

t.olt.., t1ot,.
(J^>l ol)l) .4-t-st

:Jt, w

4537. Dari Abu Musa, bahwasanya Nabi SAW bersabdsa,
"Barangsiapa bermain ki'ab (dadu) maka ia telah durhaka kepada
Allah dan Rasul-Nya." (HR.Ahmad)
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4538. Dari Abdurrahman Al Khathmi, ia berkata, "Aku mendengar

ayahku mengataknn, 'Aht mendengar Rasulullah SAW bersabda,

'Perumpamaan orang yang bermain dadu, lalu ia berdiri kemudian

melal<sanakan shalat, adalah seperti orang yang berwudhu dengan

muntahan dan dqrah babi, kemudian ia berdiri lalu mengerjakan

shalat. "'(HR. Ahma$

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Sabda beliau

{maka hendaklah ia bershadaqah) menuniukkan larangan berjudi,

sementara bershadaqah itu diperintahkan sebagai kaffarahnya

(penebus dosanya). Yang dimaksud dengan qimaar dimaksud adalah

maisir dan yang serupanya yang biasa dilakukan oleh orang Arab,

yaitu yang dimaksud oleh firman Allah Ta'ala, "Sesungguhnya syetan

itu bermalrsud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di
antara kamu lantaran (meminum) khamer dan berjudi." (Qs. Al
Maaidah (5): 91). Semua permainan dimana pemaiannya tidak lepas

dari kemungkinan untung atau rugi adalah judi.

Sabda beliau (Barangsiapa bermain nardasyiir [dadu]), An-

Nawawi mengatakan, "An-Nard adalatr kalimat non arab yang

diarabkan, sedangkan syiir artinya manis." Ada juga yang

mengatakan, "Yaitu kayu pendek yang ujungnya tajam yang

digunakan untuk permainan." Hadits ini sebagai argumen Asy-Syaf i
dan Jumhur dalam mengharamkan permainan dadu.

Sabda beliau (Barangsiapa bermain ki'ab fdaduJ), yakni

dadu. Ada perbedaan pendapat mengenai permainan catur. An-

Nawawi mengatakan, '?endapat kami, bahwa hukumnya makruh,

bukan haram. Pendapat ini diriwayatkan dari segolongan tabi'in."
Malik dan Ahmad mengatakan haram, batrkan Malik mengatakan,

bahwa (catur) lebih buruk daripada bermain dadu dan lebih

melengahkan. Al Baihaqi meriwayatkan, bahwa Ali mengatakan

tentang permainan cafur, "Ifu adalah maisir." Bila salah satu

pemainnya tidak lepas dari kemungkinan untung atau rugi, maka itu
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adalah judi. Inilah yang disinyalir dari ucapan Ali, bahwa catur itu
adalah maisir. Adapun orang-orang yang membolehkannya
mengatakan, "Itu serupa dengan lomba pacuan dan melempar." Tidak
ada perbedaan pendapat bahwa permainan catur termasuk jenis
permainan yang dilarang Allah, dan tidak diragukan lagi, bahwa hal
itu bisa mendebarkan hati dan bisa menimbulkan permusuhan dan
kebencian. Adapun orang yang menginginkan keselamatan dirinya,
tidak selayaknya menyibukkan dirinya dengan hal semacam ini.
Paling tidak hal ini termasuk hal-hal yang melengahkan.

Bab: Tentang Alat-Alat Permainan

-yy';'ti- ,G';';L ,iG * i flt* c
,'it ;j*;'1,i',;f i'";fr ,j.;-W d, ry ,r€;r\i

<U.dt L,;:\ u)a;,,kj,)/,',
4539. Dari Abdurrahman bin Ghanam, ia berkata, "Abu Amir -atauAbu Malik- Al Asy'ari menceritaknn kepadalat, bahwa ia mendengar
Nabiyullah SAW bersabda, 'Akan ada dari umatlru orang-orang yang
menghalalkan perzinaan, sutera, khamer dan alabalat musik. "'
(Dikeluarkan oleh Al Bukhari)

"".6u:H,P',€,
'Fi,:e:r\i k il',-b*X;,ori$t 1 ! )a;rg\i'r,*
,:q;a\i !!'oriV ,iG; ,oL6 it;tr;> )-1,ary';sjt *a

d:-u.rt
4540. Dalam lafazh lainnya disebutkan: "Akan ada dari umatku
manusia yang meminum khamer dan menamainya dengan yang bukan
namanya, kepala mereka dihibur dengan alat-alat musik dan para
biduwanita. Allah menenggelamkan bumi bersama merekn, dan

al oqtq
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menjadiknndarimereknkera-keradanbabi-babi'"(HR'IbnuMajah'
daniamenyebutkan:DariAbuMalikAlAsy'ari'tanpakeraguan')

,i;\l'e ei'{r:},L' r rrt':'c"* Y : ;t "oi' 
e: *

:;t:i;t {t5t-el (. ,J'F.i1 ,i-P' t.+','J-v':.
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irjg .*i ,y e ,L1., tt:) "i*'ei 
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454l.DariNafi':Bahwasanyalbnu(Jmarmendengarsuaraseruling
yangberdenging,laluiam-emasulrkanjarinyakedallmtelinganya,
lalu memalingtran tunggangannya di jalanan sambil mengatakan'

'Wahai Naft', opo 
"ngk'u 

iendengarnya?' Alw jawab' 'Ya'' Ia terus

bergerahhinggaa*mengatakan"Tidakqast)''Laluiapun
melepaslrnn tangannya dan mengembalilmn tunggangannya ke

iatanan, latu beitrata, 
,AlQt melihat Rasulullah sAW mendengar suara

serulingberdenging,lalubeliaumelala*nnsepertiittt""(HR'
Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah)

4542. Dari Abdullah bin Amr, bahwasanya Nabi SAW bersabda,

"sesungguhnya Allah telah mengharamkan khamer' permainan judi'

genderang, dan perasan sari iagtng' Dan setiap yang memabukkan

traoUt haram-" (HR- Ahmad dan Abu Daud)

-;iirr r'4r, ;0'p.sr $t i' ?? ?'t "tti'fr 'g,'s

(Gi irrrl .:;iart
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4543. Dalam Lafazh lainnya disebutkan; "Sesungguhnya Allah telah
mengharamkan atas umatku: khamer, permainan judi, perasan sari
biji (jagung atau gandung), genderang dan qinninTt. " (HR. Ahmad)

/"l[ ,_^At ???rt of i;v # I' J';'rLi ,utL j:r
_t,(*i itrrl .it; 5:i ,F', 

^;'-
4544. Dari lbnu Abbas, bahwasanya Aorrtrtiol, SAW bersabda,
"Sesungguhnya Allah telah mengharamkan khamer, permainan judi,
genderang. Dan setiap yang memabukkan adalah haram." (HR.
Ahmad)

i;J^I* r-1ii u; ,r, 'j6 # ;ur 
'J';:rLi 4# u otk *,.

9!13 6-t) ,*t'J';:, [,i*f:iit ,y ,y, Jw .3'1, ,Uj
t c9,. t.,. ,, t t o,. o .'r'. , .

cg;.s-e ;)t oly) .13 sJt qr) *;if, L#l ,>.reb l5l :jU

4545. Dari Imran bin Hushain, bahwasanya Rasulullah SAW
bersabda, "Akan terjadi pada umat ini penenggelaman (bumi),
pembalikan (rupa/bentuk) dan qodrf2 (hujan bebatuan)." Seorang
laki-laki dari kaum muslimin bertanya, "Wahai Rasulullah, kapan
itu? " Beliau menjawab, "Yaitu bileh tempat muncul para biduwanita
dan alat-alat permainan (alat musik), serta khamer telah diminum."
(HR. At-Tirmidzi, dan ia mengatakan, "Ini hadits gharib.")

z-;u\$ ,\')!;'€a)' E $I :W it J'ytitt ,iG ,;)',sri t

" Alat permainan yang biasa digunakan judi oleh orang-orang Romawi.

" Yuit dilempari batu (dihujani bebatuan), atau diterpJ angin kencang, atau
ditimpa kematian setelah terkubur.

-z$rtc.oz(;_p c.j-t- tjj' :Ju_e
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4546. Dari Abu Hurairah, ia berknta, 
,,Rasulullah SAW bersabda,

,Apabilafai,(hartayangditinggalkanmusuh)telahdijadikanhanya

utttuk sebagian orang saia, amanat telah diiadikan sebagai sarana

meraih keuntungan, ,otat telah dianggap sebagai hutang'

dipelaiarinya iltnu bukan untuk keperluan ogo*o'3 ' taki-laki telah

tunduk pada istrinya, ibu didurhakni' sementara teman lebih

Cidekatlrnn, don oyoh ditelantarknnla' berbagai suqra telah muncul di

masjid, masyarakat dipimpin oleh orang fasik mereka' pemimpin

suatu kaum adalah orang- terburulcnya, seseorang dihormati karena

ditalnrti tindakan buruhtya, telah merajalelanya biduwanita dan alat-

alat permainan (alat musik), telah merajalelanya peminuman khamer'

danorang-orangterakhirdariumatinimelalcnatorang-orang
pendahulunya, maka saat itu tunggulah muncullah angin merah
-(angin 

puwh), gempa bumi, penenggelaman bumi' pembalikan

(rupa/bentuk) dan qadzf (huian beiatuan), serta tanda-tand.als

bi)nya yang datang titit' berganti, seperti terputusnya tali kalung

untaian pennata r"iinggo menjatuhpannya satu per satu."'(HR. At-

Tirmidzi, dan ia mengatakan, "Hadits hasan gharib'")

74

75

Yaknidipelajarinyailmuunfukmencarikekayaandankehormatan,bukanuntuk
t"f"rro* 

"gn-u 
aro untut meovetartan.ty$m Otl"l gl 

^tlTlmanusia'iffi drJ*frt den tidak ditemani, serta tidak bergaul {9ka1 {eleannva' ,

yakni tanda-tanda atanberakhirnya dunia yang mendahului datangnya kiamat'
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4547. Dari Abu (Jmamah, dari Nabi SAW beliau i"ooOao, "Suatu

malam segolongan dari umatku menghabiskan malam dengan makan,
minum, bermain dan berleha-leha, kemudian keesoknn harinya
mereka berubah menjadi kera-kera dan babi-babi, kemudian mereka
dimusnahkan sebagaimana dimusnahkannya kaum sebelum mereka
karena menghalalkan khamer, memainkan rebana (alat musik) dan
para biduanita." (HR. Ahmad)

Di dalam Isnadnya terdapat Farqad As-Sabkhi. Ahmad
mengatakan, "Ia tidak kuat." Ibnu Ma'in mengatakan, ..Ia tsiqah
(kredible)." At-Tirmidzi mengatakan, "Diperbincangkan oleh yahya

bin Sa'id, rurmun banyak orang telah meriwayatkan darinya."

. 1,,,1, 1 o, ,'-i, / /c , c s ,. o.;o c'atVt drt f cyt;)t f ,i-l /|* *
;:i'i?:r:,:;;J jl. 6ii "^; )'qi:; &
';t oe')\L -.J;ri;rt, L.,t;t e- .>tr{K\ n-t;Jt'fri

(*i itSr> .^1^,;i' ,.,r ;; Utt
4548. Dari tlbaidillah bin Jahr, dari Ali bin'iorra, arrf et easim,

dari Abu Umamah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "sesungguhnya
Allah mengutusku sebagai rahmat dan pembawa petunjuk bagi semua
makhluk. Allah telah memerintahkanku untuk menghancurkan
seruling, kabarat -yaloi alat petik dan alat-alat musik- dan
berhala-berhala yang disembah oleh kaum jahiliyah." (HR. Ahmad)

Al Bukhari mengatakan, "Ubaidillah bin Zahr tsiqah. Ali bin
Yazid lemah. Al Qasim bin Abdunahman Abu Abdinahman tsiqah.,,
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4549. Dengan isnad ini iuga diriwayatlan' bahwa Nabi SAW

bersabda, "Janganlah trnlian menjual para biduwanita' ianganlah

knlian membeli mereka dan jangan pula mengajari mereka' Tidak ada

kebaikan dalam *"*p"rdogoigl@n mereka, d.an hasil peniualan

mereka adalah haram.'" Berlcenaan dengan ini turunlah alat: "Dan di

antara manusia (ada) orang yang mempergunalun perlrataan yang

tidak berguna untuk menyesitkan (manusia) dariialan Allah" hingga

alrhir ayat.76 (HR. At-Tirmidzi)

.f u1i J\:i'f *itier'i:;I))
4550. Ahmad juga meriwayatkan maknanya' namun tidak

menyebutkan tentang turunnf ayat tersebut'

r'r,W. rj ;#t J; i-;-t,:&1y'€Agt i0))

q\L*)i ,; '63(1
455l.AlHumaidijugameriwayatkandidalamMusnadnya,dengan
lafazh: *Tidaklah iolol uong hasil penjualan wanita penyanyi' Dan

tidak halal pula menjualnya, membelinya dan mendengarknnnya'"

ffi di antara manusia (ada) orang yang. 
\empergunakan

perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan (manus':) d!: ialan Allah

tunpa pengetanuon-ioi mzniailikan jala.n Auah iu olok-ololcan.Mereka itu ukan

^,iipi*iin 
azab yang menghinalan'" (Qs' Luqmaan (31): 6)'
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Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Ucapan perawi
(Aku melihat Rasulullah sAW mendengar suara seruling
berdenging, lalu beliau melakukan seperti fiz) menunjukkan bahwa
disyariatkan bagi yang mendengar suara seruling agar melakukan
seperti itu. Ada perbedaan pendapat tentang nyanyian yang disertai
dengan satu alat musik dan yang tidak disertai dengan alat musik.
Jumhur berpendapat haram, sementara ulama Madinah dan yang
sependapat dengan mereka dari kalangan Azh-zhihiri dan segolongan
ahli sufi berpendapat rukhshah mendengarnya walaupun disertai
dengan ranting (sebagai tetabuhannya). Adapun hanya nyanyian tanpa
disertai alat musik, disebutkan di dalam Ar Imta': Tentang bentuk
prosa (redaksi lepas tanpa dilagukan), telah te{adi kesepakatan yang
menghalalkannya. Adapun yang dilagukan, ada perbedaan pendapat,
di antara mereka ada yang menyatakan makruh, dan ada pula yang
mengatakan mustahab. Mereka berkata, "Karena hal itu bisa
menyentuh hati, menawar kesedihan dan menimbulkan kerinduan
kepada Allah." Sebenamya bagi yang mengamatinya bisa difahami,
bahwa pangkal perbedaan pendapatnya adalah apabila keluar dari
lingkaran yang haram, maka tidak akan keluar dari yang meragukan,
sedangkan orang-orang beriman semestinya menahan diri dari hal-hal
yang meragukan. Barangsiapa yang meninggalkannya berarti telah
menjaga agama dan kehormatan dirinya, dan barangisap a yang
bermain-main di sekitar daerah larangan maka dikhawatirkan akar
terjerumus ke dalamnya, apabila disibukkan dengan mendengarkan
tentang betis dan pipi, maka setiap yang mendengarnya tidak akan
lepas dari bayangan.

Bab: wanita Menabuh Rebana untuk Menyambut Kedatangan
Seseorang

;J'Jitfr.:-:6 fr
l3r'01 ,L')Ji U* ;1 ,.ir

cffi I' '1ct. 'r,i i.c.t c.d-rt ef :Ov o*-t ,,f
,.ju' ,ir;7 url *ivJ;' 6-
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4552. Dari Buraidah, ia menuturkan, "Rasttlullah sAW t rtuo, dalam

salah satu peperangannya, kemudian ketika beliau kembali, seorang

budak perempuan hitam datang lalu berkata, 'Wahai Rasulullah,

sesungguhnya alat telah bernadzar, apabila Allah mengembalikanmu

dengan selamat, maka alu akan menabuh rebana di hadapanmu dan

bernyanyi.' Maka Rasulullah sAW berkata kepadanya, 'Bila engknu

telah bernadzar maka tabuhlah, tapi bila engkau tidak bernadzar

maka jangan.' Lalu perempuan itu pun menabuhnya. Lalu Abu Bakiar

masuk dan ia tetap menabuh, kemudian Ali masuk dan ia tetap

menabuh, lalu masuk pula utsman dan ia tetap menabuh, kemudian

ketika (Jmar masuk, perempuan itu meletakkan rebananya di bawah

pinggulnya lalu ia duduk di atasnya. Maka Rasulullah SAII| bersabda,
,sesungguhnya syetan takut olehr,tu wahai {lmar. Ak;u duduk di sini

dan ia menabuh, lalu Abu Bakar masuk dan ia tetap menabuh,

kemudian Ali masuk dan ia tetap menabuh, lalu Utsman masuk ia pun

tetap menabuh, kemudian ketika engkau masuk ia meletakkan

rebananya. "'(HR. Ahmad dan At-Tirmidzi, dan ia menshahihkannya)

Pensyarah Rahimahull ah T a' al a mengatakan : Penulis berdalih

dengan ini dalam membolehkan hal yang dibolehkan oleh hadits ini,
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yaitu ketika menyambut seseorang yang datang dari bepergian. orang-
orang yang mengharamkannya mengkhususkan yang seperti ini
berdasarkan keumuman dalil-dalil yang menunjukkan keharamannya.
Di antara yang dikhususkan adalah permainan ketika perayaan
pemikahan dan hari raya. Al Mabrad dan Al Baihaqi meriwayatkan di
dalam Al Ma'rifah, dari Umar, bahwa ketika ia masuk ke rumahnya, ia
menyenandungkan satu atau dua bait sya,ir. An-Nasa,i juga
mengeluarkan riwayat, bahwa Nabi SAW berkata kepada Abdullah
bin Rawahah, "Gerakkanlah orang-orang.,, Maka ia pun
bersenandung.
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KITAB MAKANAN, BURUAN DAN SEMBEI,IHAN

Bab: Hukum Asal Segala Sesuatu Adalah Mubah Kecuali Ada
Larangan Atau Perintah

Jjf t ?F u6t &?F-;,e'* JL'; Cv:-"rlir

4553. Dari Sa'd bin Abu Waqqash, bahwa Rasulullah SAW bersabda,
"Sesungguhnya kaum muslimin yang paling besar kejahatannya
(dosanya) terhadap sesama kaum muslimin adalah orang ysng
menanyakanr tentang sesuatu yang sebelumnya tidak diharamknn atas
manusia, lalu menjadi diharamknn karena pertanyaannya." (Muttafaq
'Alaih)

"Lk cy |sk; G',s)iri :Jv W dt * *# ,;-..',s) *
"*'rqtty )e.qi JL eY,r t4t:* t5v."e rs ;

(^lL ";;;\ .rla:-t t; L t;u i*r8;f iy, ,i'rftu |i
4554. Dari Abu Hurairah M, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

I Yakni menanyakan bukan karena dibutuhkan. Adapun menanyakan karena
dibutuhkan hukumnya boleh.
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"Biarkan aku pada apa yang aku tinggalkan pada kalian.
sesungguhnya telah binasa umat-umat sebelum kalian karena
banyaknya pertanyaan mereka dan penyelisihan mereka terhadap
nabi-nabi mereka. Apabila aku melarang kalian tentang sesuatu makajauhilah, dan apabila aku memerintahkan sesuatu maka
lal<sanakanlah semampu kalian. ', (Muttafaq .Alaih)

J,-=JI) At ,f W :t J?;'t-, ,iG ^#r 
"'v-rg,r orlL p

o \,, -<, ., trt' ;nr ?? c'etd t ,i.Y,C h' Fi c iyl' :Jta ,,tit:
<qulr: o*y s.r 

^'r:r) 
.€ tlL L -;;;b -.k uj ,*tK

4555. ior, soi*an Al Farisi M, ia *"n'uirrkon, "Rrrulurion'ie*
ditanya tentang lemak (minyak samin), keju dan keredai riay', maka
beliau bersabda, 'yang haral adarah apa yang dihalarkan Alrah di
dalam Kitab-Nya, dan yang haram adarah yonj drhoromkan Alrah di
dalam kitab-Nya. Adapun yang tidak disingguig, maka itu termasuk
yang dimaa/kan bagi kalian "'(HR. Ibnu Majah dan ArTirmidzi)

(ir-
4556. Dari Ali bin Abu Tharib M, ia menuturkan, ,Ketika 

diturunkan
ayat: 'Mengerjakan haji adarah kewajiban manusia terhadap Ailah,yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke

2 Ada jlga vals mengartitan bahwa at firo' adalah kulit binatang beserta bulunya
yang digunakan untuk hiasan atau alas duduk.

ejG :JG: ,Lu;t, i;i i,rr> .q€*
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Baitullah3,' mereka bertanya, 'Wahai Rasulullah, apakah setiap

tahun?' Beliau diam, lalu mereka bertanya lagi, 'Wahai Rasulullah,

apakah setiap tahun?' Beliau menjawab, 'Tidak. sectndainya aku

katakan ya tentu menjadi wajib (setiap tahun).' Lalu Allah

menurunkan ayat: 'Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu

menanyakan (kepada Nabimu) hat-hal yang jika diterangkan

kepadamu, niscaya menyusal*an kamua."' (HR. Ahmad dan At-

Tirmidzi, dan ia mengatakan, "Hadits hasan.")

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Sabda beliau

(Apabila aku melarang kalian tentang sesuatu maka iauhilah),
larangan ini bersifat umum yang mencakup semua larangan, dan

dikecualikan dari ini adalah orang yang dipaksa melakukannya.

Demikian pendapat Jumhur.

sabda beliau (dan apabila aku memerintshkan sesuatu maka

laksanakanlah semampu kalian), yakni laksanakanlah sesuai dengan

kemampuan kalian. An-Nawawi mengatakan, "Ini termasuk kalimat

yang ringkas namun padat dan sekaligus termasuk pondasi-pondasi

Islam, berbagai hukum tercakup dalam hal ini."
Sabda beliau (Yang halat adalah apa ynng dihalalkun Aaah

di dalam Kitab-Nya, dan yang haram adalah ydng diharamkan

Altah di dalam kitab-Nya. Adapun yang tidak disinggung, muka itu

termasuk yang dimaafkan bagi kalian), maksud ungkapan ini dan

yang serupanya adalah untuk menunjukkan terbatasnya penghalalan

dan pengharaman hanya yang ada pada Kitabulah karena telah

mencakup Semua hukum walaupun secara umum atau dengan isyarat

atau dengan Secara garis besar, berdasarkan hadits, "Sesungguhnya

telah diberikan kepadaku Al Qur'an dan bersamanya yang serupa

dengannya." (yakni hadits beliau).

' Qr. Ali Imran (3): 97.o 
Qr. Al Maaidah (5): lol.
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Bab: Hewan Peliharaan yang Dihalalkan

'q.;,:t,f!i Ar iil'* # t; ,4'w ;rLi ,/re oo

13)ri''oi r'GA ij,^l; i;b,,f"Jt t,-J
4557. Dari Jabir: "Bahwasanya ketika perang Khaibar, Nabi SAW
melarang (memakan) daging keledai peliharaan dan mengizinkan
(untuk memakan) daging kuda." (Muttafaq 'Alaih. Diriwayatkan juga
oleh An-Nasa'i dan Abu Daud)

.r"-,tt iF t 6Vj ,$Ar ?'-r; W yt , ';', tdi ,p'c.',

1i;L:*j 
t6*')r !\r1

4558. Dalam lafazh lainnya disebutkan: "Rasulullah SAW memberi
kami makanan berupa daging kuda, dan beliau melarang kami
(memakan) daging keledai. " (tr{R. At-Tirmidzi, dan ia
menshahihkannya)

J*tt t;i ,lr\ K -W at J'y, e'*- 6-iL ,p'€j
d+ ;,:-,:i ltrrl rl:,\i,_,:F:,

4559. Dalam lafaz laiwrya disebutkan "Kami melakukan perjalanan
bersama Rasulullah SAW, lalu kami memakan daging kuda dan
meminum susunya. " (HR. Ad-Daraquthni)

{;3* **i,uu *6 f-.;i *i it*,iv,//.
@L f,;t\ .ikT,ai*:.iu ;;j Lj

4560. Dari Asma' binti Abu Bakar Ash-Shiddiq na, ioiengatakan,
"Kami menyembelih kuda pada masa Rasulullah SAW, saat itu kami
di Madinah, lalu kami memakannya. " (Muttafaq 'Alaih)

ffi ;rr

l
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4561. Dalam lafazh Ahmad disebutkani "Kami menyembelih kuda

pada masa Rasulullah sAW, lalu kami dan keluarga beliau

memakannya."

l "n.l,P) 'g\->'

4562. Dari Abu

'A',ltUffi l' 
'J'i', 4r, iJv ;'-;;i *

roIG\,-

Musa, ia mengatakan, "Aku melihat Nabi SAW

memakan daging ayam. " (Muttafaq 'Alaih)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Ucapan perawi

(ketika perang Khaibar, Nabi sAVl/ melarang (memakan) daging

k el e d ai p eli h ar a an) menunj ukkan keharamannya'

Ucapan perawi (mengizinkan (untuk memakan) daging

kuda), hadits ini dijadikan dalil oleh mereka berpendapat

menghalalkannya. Ath-Thahawi mengatakan, "Abu Hanifah

mengatakan makruh memakan daging kuda. Namun dua sahabatnya

dan yang lainnya tidak sependapat, mereka berdalih dengan riwayat-

riwayat mutawatirs yang menyatakan kehalalannya. Memang jika

aiasannya berdasarkan pandangan, tentu tidak ada bedanya antara

kuda dengan keledai peliharaan, namun bila atsar-atsar itu benar

disandarkan kepada Rasulullah SAW, maka yang lebih utama adalah

berdalih dengannya daripada berdasarkan pandangan semata. Apalagi

Jabir telah mengabarkan, bahwa Nabi SAW menghalalkan daging

kuda bagi mereka pada saat beliau melarang mereka memakan daging

keledai. Hal ini menunjukkan berbedanya hukum daging kuda dan

daging keledai Peliharaan.

5 Riwayat mutawatir adalah riwayat yang diriwayatkan oleh banyak orang kepada

banyak orang.
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Bab: Larangan Memakan Daging Keledai peliharaan

l|j.li At ?'-il w )t,l ;; i? : Js "'#t #'o-,i *
@L "6"i)

4563. Dari Abu Tsa'labah Al Khusyani, ia mengatakan, "Rasulullah
sAW mengharamkan daging keledai peliharaan." (Muttafaq 'Alaih)

.t.c /...
:-t^--l :lr_9

?'*J * # G e lt ,S'i:, tle :JG &b q:G u. ,t;t r
@L';;\ t*,)tLr,: yii Ar

4565. Dari Al Bara' bin Azib'M, ia mengatakan, ,,Ketika perang
Khaibar, Rasulullah sAW melarang kami (memakan) daging keledai,
baik yang matang maupun yang menta&. ,, (Muttafaq .Alaih)

:Ju qg, ; it *
@Lfb.ir'yi

4566. Dari lbnu (Jmar RA, ia mengatakan, ,,srrungguhnyo

Rasulullah sAW telah melarang memakan daging keledai
peliharaan " (Muttafaq 'Alaih)

L;il3b.;itl'l *W d,,g:J6 s,1i ei i,*
<UrAtj

4567. Dari lbnu Abi Aufa, ia mengatakan, "Nabi sALl/ melarang
(memakan) daging keledai. " (HR.Ahmad dan Al Bukhari)

-Jjt (;,ri'*
a/

dl
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4568. Dari Zahir Al Aslami -salah 
seorang peserta perjanjian

Hudaibiyah- mengatakan, "sungguh aku telah menyalakan api di

bawah periuk-periuk untuk memasak daging keledai, tiba-tiba

Seorangpenyerumenyerukan,,sesungguhnyaRasulullahsAWtelah
melarang kalian (memakan) daging keledai" " (HR' Al Bukhari)

I i-+ ,i71 ,ur& utfit !t; oi, 't{H"1'*'e:9t

<U r$t iUr) .qc,; d'q ti q.\l
4569. Dari Amr bin Dinar, ia menuturkan, "Aku katakan kepada

Jabir bin Zaid, 'Mereka menyatakan bahwa Rasulullah SAW telah

melarang (memakan) keledai peliharaan,' Ia menjawab, 'Itu

dikatakan oteh Al Hakam bin Amr Al Ghifuri kepada kami di Bahsrah,

namun hal itu dibantah oteh Al Bahr bin Abbas, dan ia membacakan

ayat: 'Katakanlah, 'Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang

diwahyukan kepadaku, sesltatu yang diharamkan bagi orang yang

hendak memakannyo. "'o 1HR. Al Bukhari)

u yaitu ayar: 
,'Katakanlah, 'Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang eliwahyukan

kepadaku, sesuatu yang tliharamkan bag-i orang yang hendak memakannya'

kecuali kalau makaian"itu bangkai, atau iarah yang mengalir atau daging babi

-karena 
sesungguhnyo ,"*ui itu kotor- atau binatang yang disembelih atas

nama selain Atlah. Birangsiapa yang tlalam keadaan terpaksa sedang dia tidak

menginginkannya dan tiaoi d"toi melampaui batgs' maka sesungguhnya

Rabbmu Maha pengampun lagi'Maia penyayang."'(Qs. Al An',aam (6): la5).
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4570. Dari Abu Hurairah, totrororyo ietita,"*nf XnaffulNabf

sAW mengharamkan setiap binatang buas yang bertaring, binatang
yang dijebak dan dipanah untuk dibunuh, dan keredai peliharaan.
(HR. Ahmad dan At-Tirmidzi, dan ia menshahihkannya)

'#'drk tu -;*
tc

A;>C A;'>L ( lq

,iJ .-._,-At iA i frtt\ \,:r'):r;)r tikt',slt :ffi i'rr J*
,

Jt-i) '# f ,f,) ffi ;rr J';:, W ,# a1 :,ur: Jta :Js

@Lt:.).fii,* 4:r\?1
4571' Dari lbnu Abi Aufa, ia menuturkan, "pada malam Khaibar,
kami merasa kelaparan, lalu pada hari Khaibar, kami memperoleh
keledai peliharaan, lalu kami menyembelihnya. setelah periuk-periuk
dididihkan, seorang penyeru Rasululrah sAW menyerukan,
'Tumpahkan periuk-periuk, dan janganrah karian memakan sedikit

pun dari daging keledai.' Maka orang-orang berkata, 'Rasulullah
sAW melarangnya karena belum dibagi lima.' yang lainnya
mengatakan,' B eliau mel arangnya s ecara mutlak. "' (Muttafaq'Alaih)

.t7i i, ,rirv :.rr: ,4 oct'*:: $)
4572 dan 4573. Telah diriwayatkan secara pasti tentang
pelarangannya, yaitu dari riwayat Ali dan Anas yang telah
dikemukakan.

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: ucapan perawi
(dan ia membacakan ayat: ,Katakanlah, ,Tiadalah aku peroleh
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dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang

rliharamkan bagi orang yong hendak memakannya), ini sebagai dalil

untuk segala yang tidak diharamkan oleh nash, adapun tentang keledai

peliharaan, banyak nash yang telah mengharamkannya, sehingga

menyimpulkan pengharaman lebih didahulukan daripada penghalalan

umum dan qiyas. Lain itu, ayat ini makkiyah (diturunkan di Makkah),

sementara dalam rirwayat Al Bukhari disebutkan, bahwa Al Abbas

merasa ragu, apakah larangan itu mengandung makna khusus atau

makna selamanya, sebagian mereka berpendapat bahwa larangan itu

karena keledai tersebut telah memakan kotoran. Al Hafizh

mengatakan, "Keraguan ini telah dihilangkan oleh hadits Anas, yang

mana dalam haditsnya disebutkan, 'sesungguhnya itu adalah najis.'

Begitu pula perintah beliau untuk mencuci periuk mereka yang

disebutkan di dalam hadits Salamah." An-Nawawi mengatakan,

"Banyak ulama dari kalangan sahabat dan generasi setelah mereka

yang menyatakan haramnya daging keledai peliharaan, dan kami tidak

mendapatkan seorang pun dari kalangan sahabat yang tidak

sependapat kecuali Ibnu Abbas. Sementara diriwayatkan dari Malik
tiga pendapat, yang mana pendapat ketiganya adalah memakruhkan."

Bab: Haramnya Setiap Binatang Buas Bertaring dan Setiap

Burung Bercakar Tajam

* ,#@ l' 
'J';-,Li"'"a;t'*

t. ,, I t.,
(a-ct^a.Jl oly.,1;

4574. Dari Abu Tsa'labah Al Khusyani, bahwasanya Rasulullah SAW

telah melarang memakan setiap binatang buas yang bertaring. (HF..

Jama'ah)

o /o.

Gtf
.rr3r

u q['q3"5 Fi

'J"tt r ti)t i.r qG ,4;',F ;,su ffi &t J'yrLi ,i';'1'di ?l' v. 
o
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4575. Dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda,
"Setiap binatang buas yang bertaring haram dimakan." (HR.
Jama'ah kecuali Al Bukhari dan Abu Daud)

rr3r,.- quUtk * ffi ir J'y, u<, ,Ju ab ct *l' u ,, , .

<Uu'-jrr'eroit vf L(iir ljr) .,At a J.r qtk:
4576. nori tOnu A'bbas, ia mengatakan, "Rasututtolr'S,q* *"ioronf

setiap binatang buas yang bertaring dan setiap burung yang bercakar
tajam. " (HR. Jama'ah kecuali Al Bukhari dan At-Tirmidzi)

,r: ^.:,ti At -#i;'&* ffi.lr J';:r??:Js j.G,f
its) ptr,t *'q'\,Lh, q 7G,$t F':,)g; ;i,

<lsu'-irt'#i
4577. Dari Jabir, ia mengatakan, "Ketika perang Khaiba'r, Rasulullah
SAW mengharamkan daging keledai peliharaan, daging bighal
(peranakan kuda dan keledai), setiap binatang buas yang bertaring
dan setiap burung yang bercakar tajam." (HR. Ahmad dan At-
Tirmidzi)

* U :,Y'# t;- ?? W lt,t';tr't:i :a$ q fC, ?'Gi itrr> .r--J'.''Jlr, ,2,*1Atj,itii,i *it ;i, ,_bt o', , o, ';" 
^'-<ii3t y l, 4 :Jvj,lq;r-')r)

4578. Dari lrbadh bin Sariyah: "Baltwa ketika perang Khaibar,
Rasulullah sAW mengharamkan setiap burung yang bercakar, daging
keledai peliharaan, binatang yang didapat dari mulut binatang
pemangsa (yang mati sebelum disembelih), binatang binatang yang
dijebak dan dipanah untuk dibunuh. " (HR. Ahmad dan At-Tirmidzi,
dan ia menyebutkan redaksi 'melarang' sebagai ganti kata
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'mengharamkan')
Dalam riwayat lainnya ia menambahkan: Abu 'Ashim

mengatakan ,"Muiattrtsamah adalah burung yang dijebak lalu dipanah'

sedangkan khaliisah adalah serigala atau binatang buas lainnya yang

tengahmembawaterkemannyu,lul.,hasilterkamannyaitudiambildan
mati sebelum disembelih'"

PensyarahRahimahullahTa'alamengalakan:Adaperbedaan
pendapat mengenai jenis binatang luas 

yang haram dimakan' Abu

Hanifah *",,gutat.a,,, 
-..Yaitu 

setiap binatang yang memakan daging,

bahkan walaupun itu gajah, dhab' (hyena;' kanguru dan kucing'" Asy-

ivufr'l *"rrgutuk*, iBirrutung buas yang diharamkan adalah yang

menyerang marrrrria, seperti singa' harimau dan srigala' Adapun dhab'

(trvena) Jan rsc,lab (rubah) adatah halal karena tidak menyerang

manusia.l'
Ucapan perawi (dan setiap burung yang bercaftar)' menurut

ahli bahasa, bahwa miil'taU (cakar) adalah sama fungsinya dengan

kukupadamanusia.Haditsinimenunjukkanharamnyasetiapbinatang
buas yang bertaring dan setiap burung yang berkuku tajam' demikian

menurutJumhur.IbnuAbdilHakamdanlbnuWahabjuga
meriwayatkan pendapat seperti itu dari Malik' Ibnu Al 'Arabi

mengatakan, 
..f.nffi yani masyhur (dari Malik) adalah makruh."

Ibnu Rusran mengatakan, 
.?endapatnya yang masyhur adalah boleh'

Demikian jugu yung dikatakan oleh Al Qurthubi'"

Ucapanp",u*i(dagingbighal(peranakankudadankeledai))
menunjukkan penghar;*"yt' demikian pendapat mayoritas ulama'

namun Hasan Bashri menyelisihi pendapat ini'

Bab: Keterangan Tentang Kucing dan Landak

'r'rt'r'r-!1 
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4579. Dari Jabir: Bahwasanya Nabi SAW melarang memakan
(daging) kucing dan memakan hasil penjualannya. (HR. Abu Daud,
Ibnu Majah dan At-Tirmidzi)

'Jr:, 
,r"o i.t't:- * iJu ,+.i * ,lert')t ak ; ;-, f

'd; :ilic 7; Jtii .aflt
!

-\ 
j1 (G';rAyq'rfq:

,t1-rd,."t
W u4t3*b f ' ,[A {|; (.1

,12. ). J,o t. ,1,'' ' c

ffi .1r J';, iiu ,ir.f ttl fi ,1
/tzoE. t.o/t-

1>1t: 
"t'113;i i(:, .Ju t3 ,t.

)e
4580. Dari Isa bin Abu Numailah Al Fazari, dari ayahnya, ia
mengatakan, "Ketika aku sedang bersama lbnu (Jmar, ia ditanya
tentang memakqn Landak, maka ia pun membacakan ayat:
'Katakanlah, 'Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan
kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak
memakannya."T Lalu seorang syaikh di dekatnya berkata, 'Aku
mendengar Abu Hurairah mengatakan, 'Ketika hal itu disinggung di
dekat Nabi SAIT, beliau bersabda, 'Salah satu jenis yang buruk."
Maka lbnu Umar berkata, 'Bila itu dikatakan oleh Rasulullah SAW,
maka sebagaimana yang beliau katakan."' (HR. Ahmad dan Abu
Daud)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Hadits pertama
sebagaidalil haramnya memakan daging kucing, dan konteksnya
menunjukkan tidak membedakan antara yang jinak (peliharaan)

Yaitu ayar: "Katakanlah, 'Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan
kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya,
kecuali kalau makanon itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi

-karena sesungguhnya semua itu kotor- atau binatang yang disembelih atas
nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam keadaan terpaksa sedang dia tidak
menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya
Rabbmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."'(Qs. Al An'aam (6): 1a5).

r I 
"pF 

)6 ,;*::t Fi'*
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maupunyangliar.Laindariitu,pengharamaniniditegaskanpulaoleh
hadiis yang mengaharamkan binatang yang bertaring'

Ucapan perawi (landak), ada dua jenis' yaitu yang seukuran

tikusdanyangseukurananjing.Haditsinimenunjukkanharamnya
landak, karena yang buruk telah diharamkan oleh nash Al Qur.an

yang mengkhususkan keumuman ayat tadi' Al Qafal mengatakan'

..Jika khabar itu benar, maka hukumnya haram, jika tidak, maka kami

kembali kepada kebiasaan orang-orang Arab' yang mana dulu mereka

menganggapnya baik'" Pensyarah mengatakan' "Pendapat yang kuat'

bat*u asalnya halal hingga adanya dalil yang menyelisihinya yang

bersumber dari beliau, atau pernyataan beliau yang menganggapnya

burukpadamayoritassikapnya.,,AlBaihaqimengatakan,..Isnadnya
tidak kuat."

Bab: Keterangan Tentang Dhabbs (Sejenis Biawak/Kadal)

8 Sejenis biawaklkadal yang hidup di padangpasir'

48O 
- 
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4581. Dari lbnu Abbas, dari Khalid bin l{alid, bahwasanya ia
memberitahunya: Bahwa ia masuk ke tempat Maimunah bersama
Rasulullah SAW, bibinya dan juga bibinya lbnu Abbas, lalu beliau
mendapati daging dhabb bakar, yang dibawakan oleh saudarinya,
yakni Hufaidah binti Al Haris dari Najed, lalu Maimunah
menghidangkan daging dhabb itu kepada Rasulllah SAW. Ketika
tangan beliau hendak menyentuh daging dhabb itu, seorang wanita di
antara para wanita yang hadir berkata, "Beritahu Rasulullah SAW
tentang apa yang kalian suguhnya kepada beliau." Maka mereka
berkata, 'Itu daging dhabb wahai Rasulullah." Maka Rasulullah SAW
mengangkat tangannya (tidak jadi mengambil), lalu Khalid bin ltalid
bertanya, "Apakah dhabb itu haram wahai Rasulullah?" Beliau
menjawab, "Tidak. Hanya saja tidak terdapat di tanah kaumku,
sehingga aku merasa agak aneh." Khalid menceritakan, "Lalu aku
mencicipinya, kemudian aku memakannya, sementara Rasulullah
SAW menyal<sikan, dan beliau tidak melarangku." (HR. Jama'ah
kecuali At-Tirmdizi)

\')'^S I ,ju--i ,At *,F,ffi ar J;rLf ,7 ut f

4582. Dari lbnu Umar: Bahwasanya
dhabb, beliau pun bersabda, "Aku

tidak mengharamkannya. " (Muttafaq

o7. t 'tt . tt. I(*,y,) .b-rl
Rasulullah S,nW aftonya tentang
tidak memakannya, namun aku
'Alaih)

AotrW
';, 'a iit, ,o:t; n iilt 0'16

i irrrl "nA >; r*r,irr

i 6r, o.( tc. -.,. . ..Jl dl i{e \til e c,,-it *rf;:u !;'r4;, ,J"r:

iy u\n :ffi irr J';'_, i6 .

t,e ,z ,,.(y'*'1 't^-
4583. Dalam riwayat lainnya darinya disebutkan: Bahwa ketika Nabi
sedang bersama orang-orang, di antaranya terdapat Sa'd, mereka
membawakan daging dhabb, lalu salah seorang istrinya berkata, "Itu
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dagingdhabb."MakaRasulullahsAWbersabda"'Makanlah'
sesungguhnya itu hralal, hanya saja tidak termasuk makananht'" (HR'

Ahmad dan Muslim)

'C e :,'J"i', L;:J;r' €Jo 74' : : 
"oi.' 

rre';
aia ?w l(:rp ,'-,:r'c q'ef e t'r tt :'Jv 

"i 
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_ \ ) t,
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4584. Dari Jabir, bahwasanya (Jmar bin Khaththab mengatakan

tentang dhabb, "sesungguhnya Rasulullah SAW tidak

mengharamkannya. " (Jmar juga mengatakan"'sesungguhnya Allah

,Azza wa Jalal tentu membiri manfaat dengannya selain kepada satu

orang saja, sebab itu adalah makanan umumnya manusia' Seandainya

ada padaku, tentu aku memakannya'" (HR' Muslim dan Ibnu Majah)

,:r',YULi ;G ,:&;ffi l' 'J'*'r';.j i'Su 

",',;;'e.
iV't'Gi !'l; :-2*1'*lt ;:'iPr',"'ie 'q]1

4585. Dari Jabir, ia mengatakan: "Diberikan kepada Rasulullah SAW

daging dhabb, namun ieliau tidak mau memakannya' dan beliau

bersabda, 'Aku tidak tahu, mungkin ini termasuk generasi dahulu

yo*g tao,h dirubah (bentutcnya)'"'(HR' Ahmad dan Muslim)

,y ?P"c.'i\,''J*ffi^.i' 
'J'-)'' J (*1 oi :':;*7"di'*

'4"jt ,i;';rra' i\)G lfr ,ib:-V i,ss 'Jbi ,w aia'iY,
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4586. Dari Abu Sa'id: Bahwa seorang baduy datang t rpado
Rasulullah SAI{ lalu berkata, "Aku tinggal di daerah yang dihuni
oleh banyak dhabb, dan binatang itu termasuk makanan keluargaku."
Nanum beliau tidak menjawabnya. Maka kami katakan, "ulangi
lagi." Orang baduy itu pun mengulanginya, namun beliau tidak
menjawabnya hingga tiga kali. Kemudian pada yang ketiganya
Rasulullah SAW memanggilnya seraya bersabda, "Wahai baduy,
sesungguhnya Allah telah melaknat -atau murka- terhadap suatu
umat dari Bani Israil, lalu Allah merubah mereka menjadi binatang
yang melata di muka bumi. Namun aku tidak tahu, mungkin ini dari
itu. Maka aku tidak memakannya, nqmun aku tidak melarangnya."
(HR. Ahmad dan Muslim)

Telah diriwayatkan secara shahih dari Nabi SAW, bahwa umat
yang telah dirubah bentuknya itu sudah tidak ada lagi keturunannya.

Konteksnya menunjukkan, bahwa hal itu tidak dapat diketahui
kecuali berdasarkan wahw, dan bahwa keraguan beliau itu adalah
sebelum turunnya wahyu yang menyebutkan tentang hal itu. Hadits
mengenai ini diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud (di bawah ini).

4587. Dari lbnu Mas'ud: Ketika disebutkan tentang kera di hadapan
Nabi SAW -Mis'ar mengatakan, "Aku kira beliau juga mengatakan,
'dan babi-babi"'- yang merupakan perubahan bentuk, beliau
bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak menjadikan keturunan dan
tidak pula penerus dari umat yang telah dirubah itu. Sementara
sebelum itu sudah ada kera dan babi. " (HR.Ahmad dan Muslim)
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4588. Dalam riwayat lainnya disebutkan'. Bahwa seorang laki-laki

bertanya, "Wahai Rasulullah, tentang kera dan babi (yang ada

sekarang), apakah itu dari umat yang telah dirubah bentuknya oleh

Atlah? " Nabi SAW bersabda, "sesungguhnya Allah tidak

membinasakan -atau mengadzab- suatu kaum lalu membiarkan

(lahirnya) keturunan mereka. " (HR.Ahmad dan Muslim)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Sabda beliau

(Aka tidak memakannya, namun aku tidak mengharamkannya)

menunjukkan bolehnya memakan daging dhabb.

Bab: Keterangan Tentang Hyena (Sejenis Srigala) dan Kelinci

,i' 2:r:r.t-;)* i,Su ,k'ci./.;ur re ; F'St rs *,. / ,

;r' iF, {ui,* .V 'i6 $ih ,'ai:4 ils t,^ \*i
dsu'-it i;.tb')'"^x.rit'rr.r> .p 1u tffi

4589. Dari Abdurrahman bin Abdullah bin Abu Ammar, ia
mengatakan, "Aku tanyakan kepada Jabir, 'Tentang hyena, apakah ia

hewan buruan?' Ia menjawab, 'Ya.' Aku tanyakan lagi, 'Apa boleh

memakannya?' Ia menjawab, 'Ya.' Aku tanyakan lagi, 'Apakah itu

diucapkan oleh Rasulullah SAW?' Ia meniawab, 'YQ."'(HR. Imam

yang lima dan dishahihkan oleh At-Tirmidzi)

e ;Jb ,pst * W *t'J"yt';:6 ,/..G a :'r!tr'r'o!r atf,
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4590. Dalam lafazh Abu Daud disebutkan: Dari Jabir, "Aku tanyakan
kepada Rasulullah SAW tentang hyena, beliau pun bersabda, ,Itu

adalah binatang buruan. Diganti dengan domba bila diburu oleh
orang yang sedang ihram. "'

,i'_tilt ;t ,9rfi)tVr;;f t*i ,,Sv u;i *
J';:, u;') ,Wi ,:AL ti r* q:v ,',rli'r?I("

(a:*sritD.#,o*;
4591. Dari Anas, ia menuturkan, "Kami mengejar dan mengepung
seekor kelinci di jalanan zhahran, lalu orang-orang mengejarnya
namun mereka kehilangan jejak, lalu aku berhasil menemukannya
lalu menangkapnya. Kemudian aku membawakannya kepada Abu
Thalhah, lalu ia menyembelihnya, kemudian mengirimkan lengan dan
pahanya kepada Rasulullah sAllr, dan beliau pun menerimanya."
(HR. Jama'ah)

,ti'ri bV :'r'rt:t'o_.i a,al,

.A'^*G,ffi l' )";, J\
4592. Dalam lafazh Abu Daud disebutkani "Aku memburu seekor
kelinci, kemudian aku memanggangnya, kemudian Abu Thalhah
menyuruhku untuk mengirimkan bagian belakangnya kepada
Rasulullah sAW, maka aku pun membawakannya kepada beriau."

ctir;; i +rL ffi l' );, Jt d)t7i ,;i :Js ,g,i;:.p",ti *,- ,,
J ffi h Jir'a;G ,i:_i.';. 16:b? ,t&tij W.t* W)

' 
t tr_Z-e , ,_ - , '

@t3t, i;i itr.,> .frtE\"oi'i.t;.>i 1?, ,'F'6_

4593. Dari Abu Hurairah M, ia menuturkan, "seorang baduy datang
kepada Rasulullah sAW sambil membawa kelinci yang telah
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dipanggangnya, ia juga membawa serta lauk dan bumbunya,

kemudian meletakkannya di hadapan beliau. Namun Rasulullah SAII
diam dan tidak memakannya, dan beliau menyuruh para sahabatnya

untuk memakannya. " (HR. Ahmad dan An-Nasa'i)

it'J"y, ;G 1'jatQ;i ,,f'ri tt?'^!t :,:ti2;l,c i * ,f
y6 UtA.r;lr'r;;i i0'> .t4{'L}';6 ,W

4594. Dari Muhammad bin Shafwan: "Bahwasanya ia memburu dua

ekor kelinci, lalu menyembelihnya dengan batu tajam, kemudian ia

mendatangi Nabi SAW, maka beliau pun menyuruhnya untuk

memakannya. " (HR. Ahmad, An-Nasa'i dan Ibnu Majah)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Ucapan perawi

(,4ku tanyakan lagi, 'Apakah itu diucapkan oleh Rasulullah SAlry?'

Ia menjawab, 'Ya') menunjukkan bolehnya memakan hyena,

demikian pendapat Asy-Syaf i dan Ahmad. Asy-Syafi'i ' juga

mengatakan, "Orang-orang masih memakan dan memperjual

belikannya di antara Shafa wa Marwah tanpa ada yang

mengingkarinya, karena orang-orang Arab menanggap baik dan

mernujinya." Sementara Jumhur bependapat haram, mereka berdalih

dengan hadits terdahulu yang mengharamkan setiap binatang buas

yang bertaring. Pendapat ini dibantah, bahwa hadits yang ada pada

judul ini mengkhususkan hadits terdahulu yang mengharamkan setiap

binatang buas yang bertaring.

Ucapan perawi (dan beliau menyuruh para sahabatnya untuk

m e m ak a n ny a) menunj ukkan bo lehnya memakan kelinci.

Bab: Keterangan Tentang Hewan Pemakan Kotoran

.4c/

.ilY1Jt p '*w lt
I o 9,.(5b?l

otqf J";:., -e, 
i,)u 4.u, g& ;t f

nl :

T6 G: \ya*Ar irtrlt. 4 . ,a*1
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4595. Dari lbnu Abbas M, ia mengatakan, "Rasulullah SAll telah
melarang meminum susu binatang pemakan kotoran." (HR. imam
yang lima kecuali Ibnu Majah. Dishahihkan oleh At-Tirmidzi)

13rt'>'rf1 
',t:-,) .,-&ir ;i)t &

4596. Dalam riwayat lainnya ii."Urttur: "(Beliau)

menunggangi binatang pemakan kotoran. " (HR.Abu Daud)

i1r> .4)lf, $ar ,fi * ffi I' J';1 -u iJv * it *
(Gfr'\l ''*Al

4597 - Dari lbnu Umar, ia mengatakan, "Rasulullah SALY memakan
binatang pemakan kotoran dan (meminum) susunya." (HR. Imam
yang lima kecuali An-Nasa'i)

ttr1;'.-;';ti ;li ,L!#t'f 
"+, 

ffi i' 
'J';'rLi,trr.,'r3

1>'rr>'$ i|r) .t[q( a'*'H-')i
4598. Dalam riwayat lainnya disebutkan: "Bahwa'noruLlhl, S,qW
melarang pada unta yang memakan kotoran untuk ditunggangi atau
diminum susunya. " (HR. Abu Daud)

itr.,> .L+"rLi Js1 W"f', ,f ,fy;jr *'r ;$\i j*;t ip
,t. oE. I . n,- t-. i

(r;l) ,lJ .,5t-Jl; r^>l
4599. Dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakelvtya, ia
mengatakan, "Rasulullah SAW melarang (memakan) daging keledai
peliharaan, dan pada binatang pemakan kotoran beliau melarang
menungganginya dan memakan dagingnya." (HR. Ahmad, An-Nasa'i
dan Abu Daud)

c .,
l4.rl c r . -9 r'JJ l) J

4'

melarang
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Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengalakan: Ucapan perawl

(Rasulullah SAW telah melsrang meminum susu binatang pemakan

kotoran),yaitu hewan yu"g *t*akan kotoran (tahi)' Ada juga yang

mengatakan, "Yaitu binatang yang mayoritas pakannya berupa

kotoran." Ar-naf'li *"ngutittun' ]'Yang 
benar bukan karena

banyaknya mengkonsumsi, akan tetapi karena bau dan kebusukannya'

Bila berubah baunya, atau dagingnya' atau rasanya atau warnanya'

maka itulah iata'talt (pemakan kotoran)'" Larangan ini

mengindikasikan ;;;;i#an. .Hadits-hadits 
di atas konteksnva

mengharamkan ;;;;"" daging. binatang pemakan kotoran'

meminum susunya dan menungganginya' Ulama Syafi'i berpendapat

haramnya memakan daging hewan pemakan kotoran' demikian juga

yang dikemukakan ai alfam Al Bahr dari Ats-Tsauri dan Ahmad bin

Hanbal. Ada juga yang mengatakan' "Hukumnya hanya makruh'

sebagaimana hatnya iugittg sembelihan lainnya apabila busuk'"

Bab: Menyimpulkan Pengharaman Binatang Dari Perintah

Memtrunuhnya Atau Larangan Membunuhnya

9C

,y A.6c, jlts-
'rl :-f ;:;,ffi &l 

'J';., 
Jv'Pt-f ,-€ Jl)

.(-r*.lrr r'r'r-?)t'*EJ1 ri'r\''rr,'P'!i :'fij 6'At : {Ft s

fS*')t ,'*r1 s,\'i*"r ''';i ifttl

4600.DariAisyahM,iaberkata"'RasulullahSAWbersabda"Lima,----- t^-^L

;:;;;;;;;;;;;; i""t boteh dibunuh di tanah suci dan !'*"'-":::
suci, yaitu: ular,;;*;r sasaf ' -ttk11' 

*!*3, t:!:o {:,r^::r!
menggigit dan burung elang""

dan At-Tirmidzi)

(HR. Ahmad, Muslim, Ibnu Majah

ffi dtLi,urG'1'"-) i *
gYakniburunggagakyangberbuluputihpadapunggungnyaatauperutnya.
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4601. Dari Sa'd bin Abu
untuk membunuh cicak,
Ahmad dan Muslim)

4602. Dalam riwayat
membunuhnya.

J,o ,. ) z c i t z z

(P) r^>'l ol-2;)

Waqqash: Bahwa Nabi SAW memerintahkan
dan beliau menyebutnya berbahaya. (HR.

*;li1qa)
Al Bukhari darinya: Perintah untuk

@Lirt) .L:)t,y,;i # I' J';'., oi :,y"V tl o .
?tf

4603. Dari Ummu Syarik: Bahwasanya Rasulullah SAW
memerintahkan untuk membunuh cicak. (Muttafaq 'Alaih)

iW et;\
z,|
,z t o2 z 3 z l. . .

.-J" a+ ,t5 :)t52 :4i,t{Jl :lj
dan beliau bersabda, "Cicak itu4604. Al Bukhari menambahkan:

telah meniup pada lbrahim AS."

'a/ ' "- '#t,r:& it J'*1rj6,jti ,*b;;:)'Gi"f'4 -b ,lrl .!r l-c i r

I:r> .U) o'r! altlt €,t ,d: o'r', a;.6t €, ,y i\ U *
(#'t33,i

4605. Dari Abu Hurairah RA, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda,
'Barangsiapa membunuh cicak pada pukulan yang pertama, maka
akan dituliskan baginya seratus kebaikan, pada pukulan kedua
(dituliskan baginya) kurang dari itu, dan pada pukulan ketiga
(dituliskan kebaikan baginya) larang dari itu."' (HR. Ahmad dan
Muslim)
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.it:;.'eu'\rt f"6 il1
46l6.Ibnu Majah dan At-Tirmidzi juga meriwayatkan maknanya'

:l*,rr3tr 4 i'ti .F *ffi l' 'J';:, u* iJu M {* it.f
(*6 ;.t >')t','r$'r'r;i irr'r1 ,)lr*i:t$rr 'liL1r" 

iiJr

ou6r. Dari lbnu Abbas RA, ia mengatakan, "Rasulullah SAW

melarang membunuh empat jenis binatang' yaitu: Semut' lebah'

burung hud-hud, dan burung shurad (shrike)'" (HR' Ahmad' Abu

Daud dan Ibnu Majah)

460s.DariAbdurrahmanbintJtsman,iamengatakan"'seorangtabib
menyebutkanobat-obatandihadapanRasulullahSAW,diantaranya
ia meresepkan katak, maka Rasululah SAW melarang membunuh

katak." (HR. Ahmad, Abu Daud dan An-Nasa'i)

4609. Dari Abu Lubabah, ia mengatakan"'Alru mendengar

Rasulullah SAW melarang membunuh ular-ular kecil yang ada di

rumah_rumah, kecualr yaig berekor pendek atau buntung dan yang

pada punggungnya adi dua garis putih' karena kedua jenis ini yang

biasa merampas pandangan (membutakan mata) dan menguntit apa

yang ada di dalam perut wanita (yalcni menggugurkan

49O 
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kandungannya). " (Muttafaq' Alaih)

f;';r ,t3t-3'€-:;.U,W it J'y.,ju 'jd #',sri *"#r'l;i ij:i .'r{;t:ru're *'r,;. €J tti.',s\ ,'6J 
t"ni,

<t:u'-jrt
4610. Dari Abu Sa'id, ia berkata, "Rasulullath SAW beisoUao,
'Sesungguhnya pada rumah-rumah kalian ada ular-ular yang
mendatanginya, maka berilah mereka peringatantq tiga kati. Jika
setelah itu tampak sesuatu (yang buruk) maka bunuhlah."' (HR.
Ahmad, Muslim dan At-Tirmidzi)

g(tlx,#.P'q.1
4611. Dalam lafazh Muslim lainnya disebutkan dengan redaksi: "tiga
hari. "

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Ucapan perawi
(Rasulullah SAW memerintahkan untuk membunuh cicak). Ahli
bahasa mengatakan, "Yaitu termasuk jenis hama yang
membahayakan. Tokek termasuk dalam kategori ini, yaitu yang paling
besar bentuknya." Disebutkan membahayakan sebagaimana lima jenis
binatang lainnya (yang disebutkan dalam hadits), karena binatang ini
termasuk hama berkategori besar di samping bahaya yang bisa
ditimbulkannya.

Sabda beliau (telah meniup pada lbrahim), yakni pada api, ini
mengindikasikan tabeatnya yang memusuhi manusia.

Sabda beliau (burung shurad (shrike)), yaitu burung besar
pemangsa burung yang lebih kecil. Malik membolehkan
memakannya, salah satu pendapat Asy-Syaf i juga seperti pendapat
Malik, karena termasuk yang harus ditebus bila dibunuh oleh orang

'o Yakni meminta dengan menyebut nama Allah agar mereka keluar.
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yang sedang ihram. Adapun semut, tampaknya telah terjadi ijma'

tentang larangan membunuhnya' A1 Khithabi mengatakan'

..Sesungguhnyalaranganmembunuhsemutdisimpulkandarilarangan

terhadap pasukan NaUi Sutalman AS, untuk mencegah penganiaan

terhadap makhluk kecil. Demikian yang disebutkan di dalam syarh

As.Sunnah.,, Adapun lebah, telah diriwayatkan dari sebagian salaf

yang membolehkan memakannya' Sedangkan burung hudhud' telah

diriwayatkan juga tentang halalnya memakannya' dan demikian juga

pendapat dari Asy-Syaf i, karena termasuk yang harus ditebus bila

dibunuh oleh orang yang sedang ihram'

Ucapan pera*i (maka Rasululah SAW melarang membunuh

katak) menunjukkan haramnya memakan katak' yaitu dengan

mengartikanbahwalaranganmembunuhnyaitumengindikasikan
haramnya memakannYa.

Ucapanperawi(RasulullahsAWmelarangmembunuhular-
ular kecil yang ada di rumah-rumah), yaittt ular-ular kecil, ada juga

yang mengatakan, yaitu yang kecil-kecil putih'

Ucapan perawi (kecuali yang berekor pendek atau buntung)'

An-Nadhr bin Syumail mengatakan, "Yaitu termasuk jenis ulah biru

yangekornyabuntung.Tidaklahseorangwanitahamilmelihatnya,
Lecuali akan kegugurun. Itulah yang dimaksud dengan sabda beliau,

'dan menguntit ipo yong ada di dalam perut wanita'' Yakni

menggugurkan kandungannYa'"

Ucapan perawi (dan yang pada punggungnya ada dua garis

putih),yakni dua garis putih pada bagian punggung ular'

Ucapan perawi (kedua ienis ini yang biasa mera'npas

pandangan) yakni menghilangkan pandangan hanya dengan

Lethatnya, hal ini karena kekhususan yang telah diberikan Allah

Ta,alapadapandangankeduanyabilabertemudenganpandangan
manusia.

Sabda beliau (maka berilah mereka peringatan tiga kali), A|

Maziri dan Al Qadhi mengatakan, "Ular-ular Madinah tidak boleh

dibunuh kecuali setelatr diberi peringatan, sebagaimana yang

disebutkan dalam sejumlah hadits. Jika setelah diberi peringatan tidak
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juga mau pergi, maka boleh dibunuh. Adapun selain ular Madinah di
seluruh muka bumi, di semua rumah dan perkampungan, maka
disunnahkan untuk membunuhnya tanpa peringatan, hal ini
berdasarkan keumuman hadits-hadits shahih yang memerintahkan
untuk membunuhnya." Dikhususkannya ular Madinah untuk diberi
peringatan, karena ada hadits yang menyebutkan tentang hal itu,
sebabnya adalah, sebagaimana yang dinyatakan dalam shabih Muslim
dan yang lainnya, bahwa ada segolongan jin yang telah memeluk
Islam. Sejumlah ulama berpendapat keumuman larangan itu berlaku
pada semua rumah di semua negeri, yakni tidak boleh dibunuh kecuali
setelah diberi peringatan. Adapu yang tidak di rumah, maka boleh
dibunuh tanpa peringatan. Malik mengatakan, "Boreh dibunuh bila
ditemukan di masjid." Al Qadhi mengatakan, "sebagian ulama
mengatakan, 'Perintah membunuh ular bersifat mutlak namun
dikhususkan dengan larangan membunuh urar-ular yang di dalam
rumah, kecuali yang ekornya pendek (buntung) dan yang pada
punggungnya ada dua garis putih, kedua jenis ini boleh langsung
dibunuh, jika bukan dari kedua jenis ini, maka boleh dibunuh setelah
diberi peringatan. Pensyarah mengatakan: Inirah yang semestinya
diamalkan berdasarkan hadits-hadits seperti yang terdapat pada judul
ini. Jadi dengan mengamalkan itu adalah lebih mengena. Adapun
tentang cara memberi peringatan, Al eadhi mengatakan, ,'Ibnu Habib
meriwayatkan dari Nabi sAw, bahwa beliau mengatakan, 'Aku
peringatkan kalian dengan sumpah yang telah diangkat oleh Sulaiman
bin Daud pada kalian, dgtr kalian tidak menyakiti kami dan tidak
menampakkan diri pada kami." Malik mengatakan, ..Cukup 

dengan
mengatakan, 'Aku peringatkan kamu pada Allah dan hari akhir,
janganlah kamu menampakkan pada kami dan jangan menyakiti
kami."'

Judul yang dicantumkan penulis pada bab ini mengisyaratkan
bahwa perintah untuk membunuh dan larangan untuk membunuh
termasuk landasan pengharaman. Al Mahdi menyebutkan di dalam l/
Bahr: Landasan pengharam bisa berupa nash Al eur'an, atau nash As-
Sunnah, atau perintah membunuhnya seperti kelima jenis binatang itu

Mukhtashar Nailul Authar 
- 493



dan yang jenis lainnya yang membahayakan dikiaskan dengan ini,

atau berdasarkan larangan membunuhnya seperti burung hudhud,

lebah dan semut, atau karena dipandang buruk oleh orang-orang Arab,

seperti katak, cicak, bunglon, kadal, lalat, nyamuk, tawon, kutu,

serangga dan sebagainya berdasarkan firman Allah Ta'ala, "dan

mengharamkan bagi mereka segala yang buruff' (Qs. Al A'raaf (7):

157), dan itu yang dipandang buruk orang mereka. Al Qur'an
diturunkan dengan bahasa mareka, maka pandangan buruk mereka itu

menjadi jalan pengharaman. Jika sebagian mereka memandang buruk,

maka pandangan mayoritas yang berlaku.

Pensyarah mengatakan: Kesimpulannya, bahwa ayat-ayat Al

Qur'an dan hadits-hadits shahih telah menunjukkan, bahwa asal segala

sesuatu adalah halal dan bahwa yang haram itu hanya dipastikan

dengan dalil naqli dari sumber yang ma'lum, yaitu salah satu dari hal-

hal tadi, adapun yang tidak ada dalilnya yang shahih, maka dihukumi

halal. Demikian juga bila terjadi keraguan, maka kembali kepada

hukum asalnya yaitu halal, karena tidak adanya dalil naqli yang

disertai dengan keraguan.

BAB.BAB BURUAN

Bab: Anjing yang Boleh Dipelihara, dan Membunuh Anjing yang

Hitam Pekat

'J{ ,r & 'Gt a:ffi iur J';'.'JG :'Js ,**?|t 'G_ 

,i }
6A;rt;rr;.\ri* ii.F:ff i'At.yG'ri yr:'ri f

4612. Dari Abu tlrroiiot nA, ia berkata, "Rasttlutlah SAW bersabda,

'Barangsiapa memelihara anjing selain anjing untuk berburu atau

penjaga tanaman atau penjaga ternak, maka setiap harinya

pahalanya berkurang satu qirath. "' (HR. Jama'ah)

;it;l'kffi;ur
/rc I .
J-r-t

,c
q}re, :'Jtr
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i t, .$-.Ot- I (o- c 2 t/ 1.. o . --1

,P) .bt-* e;u D M ;t ueii ,G';b \i C, ib Gil ) d?

@L
4613. Dari Sufyan bin Abu Zuhair, ia berkata, "Aku mendengar
Rasulullah SAW bersabda, 'Barangsiapa memelihara anjing yang
tidak diproyel<sikan untuk menjaga tanaman dan tidak pula ternak,
maka (pahala) amalnya berkurang satu qirath setiap hari."'
(Muttafaq 'Alaih)

.^2, * ll ,..v<it Jb ;i W xr'S'-r'oi
t,'". . I . o9,.. ... to. I . i,.(LL-aj Uu"]fs,,*r1 a.\ AUt it-"\. 'rtjr1 .uaC'Jt 3i

4614. Dari lbnu Umar RA: "Bahwasanya Rasulullah SAW
memerintahkan untuk membunuh anjing, kecuali anjing untuk berburu
atau anjing untuk menjaga ternak." (HR. Muslim, An-Nasa'i, Ibnu
Majah dan At-Tirmidzi, dan ia menshahihkannya)

'qii ory' Lii'):ffi ilr J';:.,is,jG l";":ti i' rr a:^-XJr it:r) .dr 1,l"tri q flfi ,rik ,Ak 'o';6,f!i
'r'. 

or, t. 6 . ,
(Sb-)l A>.2--a)

4615. Dari Abdullah bin Al Mughaffal, ia berkata, "Rasulullah SAW
bersabda, 'Seandainya anjing itu bukan merupakan suatu umat,
niscaya aku memerintahkan untuk membunuh semuanya. Maka
bunuhlah di antaranya anjing yang hitam pekat. "' (HR. Imam yang
lima, dan dishahihkan oleh At-Tirmidzi)

{r*t:ii';t a1 & ,=Yt -.th,)# I' J';) r:;i i,Su lA ;f
'€ 

"3' :Js: ,Wi c W tri"i, e i ,:oil?i,iJi u'rrlt;

zz ) c. .

-Putf

Mukhtashar Nailul Authar 
- 495



G*'r'*;:i;t'1; .Lw';\) l;wtrt q 4t i;\'t,
4616.DariJabir,iamengatakan"'RasulullahsAWmemerintahkan

kami untuk membunuh onjing, sampai-sampai ketika ada wanita yang

datang dari pedalaman dengan membawa anjingnya' kami

membunuhnya. Kemudian Rasulullah SAW melarang membunuhnya'

dan beliau bersabda, 'Hendaklah kalian membunuh (aniing) yang

hitam pekat yang ada dua titik putih (di atas matanya)' karena

sesungguhnya itu adalah syetan'"'(HR' Ahmad dan Muslim)

PensyarahRahimahullahTa,alamengatakan:IbnuAbdilBarr
mengatakan,..Hudit.-haditsinimenunjukkanbolehnyamemelihara
anjing untuk berburu, menjaga ternak dan juga untuk menjaga

tanaman, dan makruh untuk selain itu. Hanya saja, termasuk dalam

kategori berburu dan lainnya (yang disebutkan) adalah untuk

mendatangkan manfaat dan mencegah bahaya, sebagai kiasan

(pemanfaatan), jadi hukumnya makruh bila tanpa keperluan serupa itu'

karena memeriharanya bisa menyrritkan manusia dan menghalangi

malaikat untuk masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada anjing."

Pensyarah mengatakan: Mereka telah sepakat' bahwa yang diizinkan

untukdipeliharaadalahyangtidakdisepakatiuntukdibunuh,adapun
yang disepakati untuk dibunuh adalah anjing penggigit (selain yang

disebutkan dalam hadits tadi)'

Bab: Keterangan Tentang Hasil Buruan Anjing Terlatih atau

Burung Elang dan SebagainYa

o o"7 ' o o" *i * g'-,|\uf tiTr 
'[;'t tju'# dj *d:r q'*'. . ,

u;."Vc,isr;.*i 'rrJ-. f :!t,,#)&',
i,iai t';'ii'^rr 'il<' 

:V t;', ;*< * !t'-t'o'f3'
3)b "pss'irt:, *itt #' t'+ru're u't |F *

li

it
il

t
$
fr
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4617. Dari Abu Tsa'labah, ia mengatakan, "Aku berkata, 'Wahai
Rasulullah, aku tinggal di tanah yang banyak binatang buruannya,
aku biasa berburu dengan busurku dan anjingku yang sudah terlatih
serta anjingku yang belum terlatih. Maka yang boleh (kumakan)?'
Beliau bersabda, 'Apa yang engkau buru dengan busurmu yang mana
engkau menyebutkan nama Allah padanya (ketika melepaskan anak
panah), maka makanlah. Apa yang engkau buru dengan anjingmu
yang terlatih yang mana engkau menyebut nama Allah padanya
(ketika melepaskannya), maka makanlah. Dan apa yang engkau buru
dengan anjingmu yang tidak terlatih, dan dapat engkau sembelih,
maka makanlah. "' (Muttafaq'Alaih)

* y'a';Ai'a!'r |4K J:rt ft4L,'-;, r;1 :Jra r+:u
@1";;b .ku

4618. Dari Adiy bin Hatim, ia menuturkan, "Aku berkata, 'Wahai
Rasulullah, aku melepaskan anjing-anjing yang terlatih, lalu mereka
menangkap (buruan) untukku, dan aku menyebut nama Allah.' Beliau
bersabda, 'Jika engkau melepas anjingmu yang terlatih dan engkau
menyebut nama Allah, maka makanlah apa yang ditangkapnya
untukmu.' Aku tanyakan, 'Bagaimana bila mereka membunuh
(tangkapannya)?' Beliau bersabda,'Walaupun mereka membunuh
(tangkapannya) selama tidak disertai oleh anjing lainnya.' Aku
tanyakan lagi, 'Aku juga melempar binatang buruan dengan panah?'
Beliau bersabda, 'Jika engkau melempar dengan panah lalu binatang
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itu mati, maka makanlah. Tapi jika terkena dengan bagian tumpulnya

(kemudian menyebabkan kematiannya), maka ianganlah engkau

memakannya. "' (Muttafaq' Alaih)

..*,!6 ti k'.,ilu'olL it*i't
.r,ki.jilr '*JLVJKL

4619. Dalam riwayat lainnya disebutkan'. Bahwa Rasulullah SAll

bersabda, "Jika engkau melepaskan anjingmu, maka sebutlah nama

Allah. Bila ia menangkap untukrnu dan engkau mendapati

(tangkapannya) masih hidup maka sembelihlah, dan bila engkau

mendapatinya telah membunuh (tangkapannya), sementara aniing itu

ildak memakan darinya maka makanlah, karena terkaman anjing itu

b er art i p eny emb e I ih anny a. " (Muttafaq' Al aih)

lni menunjukkan bolehnya memakan (hasil tangkapannya),

baik anjing itu membunuhnya dengan melukai atau mencekiknya.

,;(.'jr Jt'a'.* \r;J$@ ;,r J';rLi ,fy i'q* ,f,,
'if, ,'.33 'eiL'ali ti'ls* ,y :t -t'o'fi') ,;L"ri'"J

'r1'r't;i iU) .':lrl x*i cy ,\'FY!t|Y3D ilu t',tr

(jt.
4620. Dari Adiy bin Hatim, bahwasanya Rasulullah sAW bersabda,
,,Anjing atau burung elangrl yang telah engkau latih, kemudian

engkau melepasnya dengan menyebut nama Allah padanya' maka

makanlah apa yang ditangkapnya untulcrnu." Aku katakan,

"Bagaimana bita ia membunuhnya (tangkapannya)?" Beliau

menjawab, "Bila ia membunuh(nya) namun tidak memakan darinya,

" Yakni falcon atau hawk, yaitu sejenis burung elang untuk berburu'
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berarti ia menangkapnya untulnna. " (HR. Ahmad dan Abu Daud)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Sabda beliau
(Apa yang engkau buru dengan anjingmu yang terlatih), yang
dimaksud terlatih adalah, apabila pemiliknya (tuannya) menyuruhnya
untuk berburu maka ia berburu (mengejar), dan bila diperintahkan
diam maka ia diam, dan apabila menangkap buruan ia menahannya
untuk pemiliknya (yakni tidak dimakannya).

Sabda beliau (selama tidak disertai oleh anjing lainnya)
menunjukkan tidak halalnya hasil buruan arrjing yang ketika
menangkap buruannya disertai oleh anjing lainnya (selain anjingnya
yang dilepas dengan menyebut nama Allah). Sebabnya,
kemungkinannya anjing lain itu datang sendiri, atau dilepas oleh orang
yang tidak menyebut nama Allah. Bila ternyata anjing lain itu dilepas
oleh orang yang juga menyebut nama Allah ketika melepaskannya,
maka hasil tangkapannya halal. Kemudian setelah itu dilihat, bila
melepaskannya bersamaan, maka hasil tangkaparlnya milik berdua,
jika tidak, maka menjadi milik orang yang pertama.

Sabda beliau (sementara anjing itu tidak memakan darinya)
menunjukkan haramnya tangkapan yang ditangkap anjing pemburu
bila anjing itu telah memakan darinya, walaupun itu anjing yang
terlatih. Demikian pendapat Jumhur.

Disebutkan di dalam Al lkhtiyaral: Tentang melatih cheetah
(sejenis harimau) atau macan tutul, dirujukkan kepada ahlinya, bila
mereka mengatakan, bahwa itu semacam melatih burung elang untuk
makan, maka dikategorikan ke dalamnya, dan bila mereka
mengatakan bahwa ia dilatih untuk tidak memakan (tangkapannya)
seperti anjing pemburu, maka dikategorikan ke dalamnya. Jika anjing
pemburu yang telah dilatih memakan dari tangkapannya, maka yang
ditangkap sebelumnya tidak haram, adapun yang ia makan darinya
tidak halal.
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Bab: Apabita Anjing Pemburu Memakan dari Tangkapannya

,^:iAtddvt '&'):t ri1 :ju WUt f ,^#e €,? i"'n:,f
>J Lj<ji'lt|tf ii ,:a|L'PiLln;l' '-t">"fs1

@L';;,)) * ;'tfr|c\o:*'oi ;wi';f ii?
462r. ooii ,aaiy bin Hatim M, dari Nabi SAW, beliau bersabda,
,,Jika engkau melepas anjingmu yang terlatih dan engkau menyebut

nama Atlah, maka makanlah apa yang ditangkapnya untukmu, kecuali

bila anjing itu telah memakan, maka janganlah engkau

memakan(nya), karena aku khawatir ia hanya menangknpnya untuk

dirinya sendiri. " (Muttafaq 'Alaih)

'^:L}ri litp

(ii i1r) .:w Je'^*i dy ;F-'Srt"!t|F
4622. Dari lbrahim, dari Ibnu Abbas M, ia berkata, "Rasulullah

sAW bersabda, 'Jika engkau melepas anjingmu, lalu ia memakan dari

binatang buruannya, maka janganlah engkau memakannya, karena

itu berarti ia menangkapnya untuk dirinya sendiri. Tapi bila engkau

melepaskannya lalu ia membunuhnya dan tidak memakan, berarti ia

menangkapkan untuk tuannya. " (HR. Ahmad)

6jr'r,j irrrl

4623. Dari Abu Tsa',labah, ia berkata, "Rasulullah sAW bersabda

tentang tangkapan anjing, "Jika engl<au melepaskan anjingmu dan
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engkau menyebut nama Allah, maka makanlah, walaupun ia memakan

dari (tangkapan)nya itu, dan makanlah (binatang buruan) yang

engkau tangkap sendiri. " (HR.Abu Daud)

';,it\,yt'J';'., [ ,ju 'F, r"lx r:.iLi ,1p I I' lb *
'JK'^K Lk eJLits',:l:Jw fr.i|- 'rl'qG ak 6)t
'Gri ,iG ,,{t '*'ri V\ ,yt J';', r. :Jta '.il1 '3;l q
,ir's'-, n':J$ 'r|Fi"og :)v rL'Sri',s11 :)s 'dt'* *
*'riVi iSv .'oi'e|*'oAi \i'15 iJv {e'y",1'q:t
'4J'oy, iSts t* *'o;., iSts,{t'*'ri V, i,Ss t;;;
irjrl .U^a*,'-? t'-j'i *'# \i -'*i'&- J-{i v ,1,*L

- Y' -'.r. 
o.l. l.o I

()Jl) yl) J*--l

4624. Dari Abdullah bin Amr: Bahwa Abu Tsa'labah Al Khusyani
berkata, "Wahqi Rasulullah, aku mempunyai anjing-anjing yang
terlatih berburu, maka berilah aku fatwa tentang hasil
tangkapannya? " Beliau bersabda, "Jika engkau mempunyai anjing-
anjing yang telah terlatih (untuk berburu), maka makanlah apa yang
ditangkapnya untukmu." Ia bertanya lagi, "Wahai Rasulullah, yqng
disembelih dan yang tidak disembelih? " Beliau menjawab, "Yang

disembelih maupun yang tidak disembelih." Ia bertanya lagi, "Walau
pun anjing itu telah memakan darinya? " Beliau menjawab,
"Walaupun ia telah memakan darinya." Ia bertanya lagi, "Wahai

Rasulullah, berilah aku fatwa tentang busurku." Beliau bersabda,
"Makanlah apa yang diperoleh dengan busurmu." Ia bertanya lagi,
"Yang disembelih dan yang tidak disembelih?" Beliau menjawab,
"Yang disembelih maupun yang tidak disembelih." Ia bertanya lagi,
"Walaupun (buruan) itu sempat hilang dariku? " Beliau menjawab,
"Walaupun (buruan) itu sempat hilang darimu, selama ia belum
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berubah atau tidak engkau dapati padanya bekas selain bekas anak

panahmu." (HR. Ahmad dan Abu Daud)

Sabda beliau (ll/ataupun ia telah memakan darinya)

drjadikan dalil oleh Malik dalam menghalalkan tanggapan anjing

pemburu y*g *urra anjing itu telah memakan darinya' hal ini

bertolak belakang dengan riwayat yang terdap at dalam-lsh-Shabibain'

Pensyarah Rahintahuitah Ta'ala mengatakan: Al Hafizh berkata'

"Orang-orang telah menempuh berbagai cara untuk memadukan dua

keterangan tersebut (yang bertolak belakang)' lalu kesimpulannya'

bahwa hadits tentanj- or*g baduy menceritakan apabila anjing itu

membunuh uo*urrrry"u dan irembiarkannya, lalu ia kembali kemudian

memakan darinya, sedangkan hadits lainnya menguatkan'"

Sabda beliau (aniing'aniing yang telah terlatih (untuk

berburu)),"mukallabiir" iiu*Uit dari kata "kalb" (anjing)' ini sebagai

dalil bagi yang berpendapat dikhususkannya penghalalan ini bagi

tangkapan anjing terlatih bila buruan itu didapati telah mati, sehingga

dalam hal ini tidak termasuk yang ditangkap oleh binatang selain

anjing terlatih, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah

,,mukallabiir,, yangiiuiit u" bahwa kata ini diambil dari kata "kalab"

sebagai mashdar iang berarti *takliib- yakni ndhriylh (memangsa)'

halinidikuatkanolehkeumumanmaknafirmanAliahTa'ala"minal
jawaarih *utottoitii2", karena yang dimaksud dengan iawaarih di

sini adalah binatang buas yang m-nangkap hewan buruan untuk

tuannya,daninibermaknaumum'laludikhususkandengankata
"mukallabiin".

Bab: WaiibnYa Mengucap Basmalah

'#'J-:')i'#\,;rt'S'* r( tLiiti6 P fY i"$::
;-f irr ,',F'[ib:u *-lit'1'ovt ''i'rlol :iE '&l'

t' 
Q.. Al Maaidah (5): 4'

5O2 
-Mukhtashar

Nailul Authar



a Li ;,<)s ,V'rf or ,ii .* Jr'o;i Cp ;lr\ >v L, !P'. u.

jo* Ctp :k'6 >tl, j6 $*i ci.r q r,i't,7t k
@L';$ :?,* i lt'.l+t

4625. Dari Adiy bin Hatim *, ,, menuturkan, "Aku berkata, 'Wahai
Rasulullah, aku melepaskan anjingku dan aku membaca basmalah.'
Beliau bersabda, 'Jika engkau melepaskan anjingmu dan engkau
membaca basmalah, lalu anjing itu mengangkap (buruannya) dan
membunuhnya, maka makanlah. Tapi jika ia memakan darinya maka

ianganlah engkau memakannya, karena berarti ia menangkap untuk
dirinya sendiri.' Aku tanyakan ktgi, 'Bila aku ntelepaskan anjingku,
lalu aku dapati anjing lain bersarnanya, dan aku tidak tahu anjing
mana yang telah menangkapnya?' Beliau bersabda, 'Janganlah
engkau memakannya, karena engkau hanya membacakan basmalah
pada anjingmu dun tidak membacakan basmalah pada yang
lainnya. "' (Muttafaq'Alaih)

..irr pr '-k\6'.r4{ ',*')l lil :ju ffi "ilr 
'J";', 

,;1r :*-t1r,up.

$)u t |!:tp ,"j?U \; ,'Ss Vs ,i:k k 'l.,Js . c*i';:y
<^*"eJl .'$q)

4626. Dalam riwayat lainnya disebutkan, suhwu Rasulullah sAW
bersabda, "Jika engkau melepas anjingmu, maka sebutlah nama
Allah. Lalu jika engkau mendapati anjing lain (serain anjingmu),
sementara binatang buruannya telah mati, maka janganlah engkau
memakannya, karena engkau tidak mengetahui anjing mana yang
telah membunuhnya. " (Muttafaq 'Alaih)

lni sebagai dalil, bahwa bila ia hanya membacakan basmalah
pada salah satunya, dan ia mengetahui bahwa yang menangkap buruan
itu adalah anjingnya (yang telah dibacakan basmalah saat
melepaskannya), maka ia boleh memakannya, karena ia mengetahui
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bahwa anjingnya itu yang telah membunuhnya'

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Sabda beliau

(dan engkau membaca basmalah) sebagai dalil disyariatkannya

membaca basmalah, dan ini telah disepakati oleh ulama, hanya saja

yangdiperdebatkanadalah,apakahinimerupakansyarathalalnya
irasil tangtapan? Abu Hanifah dan para sahabatnya serta Ahmad

berpendapat bahwa itu sebagai syarat. Sementara Ibnu Abbas, Abu

Hurairah dan Asy-Syaf i (yang juga diriwayatkan dari Malik dan

Ahmad), bahwa itu adalah sunnah. Mereka berbeda pendapat dalam

hal, bila pemburu itu melepaskan anjingnya dan lupa membaca

basmalah, menurut Abu Hanifah, Malik, At-Tsauri dan Jumhur ulama,

bahwa syarat tersebut berkenaan dengan si pemilik (yukni si pemburu

itu), sehingga ia tetap boleh memakan hasil tangkapan anjingnya yang

dilepaskannya tanpa membaca basmalah karena lupa, bukan karena

sengaja.

Bab: Berburu dengan Busur, Hukum Buruan yang Hilang, LaIu

Ditemukan atau Mati di Air

.,$jj 'V r; ,,i:'i'i; q,:t'J';', t 
".i 

:iu "Si, fy *
+r'* &;')^)Ll' -' i;tc3'&tc$ 4:S

(;iirrrl
4627. Dari Adiy M,ia menuturkan, "Alat berkata, 'llahai Rasulullah,

kami ini kaum yang biasa melontar (binatang buruan), apa yang

dihalalkan untuk kami?' Beliau bersabda, 'Dihalalkan bagi kalian

apa yang kalian sembelih dan yang kalian sebutkan nama Allah

ioa*y serta berhasil membunuhnya, maka makanlah'"' (HR'

Ahmad)
lni sebagai dalil, bahwa yang mati karena batang panah tidak

halal.
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4628. Dari Abu Tsa'labah Al Khusyani M, dari Nabi SAW, beliau
bersabda, "Jika mgkau melepaslcan anak panahmu (pada hewan
buruan), lalu hilang selama tiga hari, kemudian engkau
menemukannya, maka makanlah selama belum membusuk." (HR.
Ahmad, Muslim, Abu Daud dan An-Nasa'i)

ri1 :jr: ,l i)t * ffi it J?) Ja ,JG f.c i "A* ,*
i:.,;'of ,l',.t( ,J3 i do)b,u ,1, 

", 
?i ;;e- '.r.t,

(*"6'b Ja& \i'd:tir;t'6r:sy 3iil, ,:6eeti
4629. Dari Adiy bin Hatim, ia menuturkan, "Alil'tu;yakan kepada

Rasulullah sAll tentang hewan buruan, beliau pun bersabda, 'Jika
engkau melepaskan anak panahmu, malco sebutlah nama Ailah, jika
engkau mendapatinya telah mati mala makanlah, kecuali bila engkau
mendapatinya tercebur di air, karena engkau tidak tahu, apakah air
itu yang telah membunuhnya ataukah anak panahmu."' (Muttafaq
'Alaih)

Ini sebagai dalil, bahwa bila diketatrui anak panalrnya yang
telah membunuhnya, maka hewan itu halal.

ti l,/-'r-i:.'fL; ,l*st'.r+) ri1 :Jv ffi dt f |g* *
'ut:t .'F't >u ,tist q.& ol i-F.'ry J'oy':|; e,;

<tstAtt"ei
4630. Dari Adiy, dari Nabi SAW, beliau bersabda, :,Jiko 

"rgkoumelontar hewan buruan, lalu engkau mendapatinya setelah satu atau
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dua hari, dan pada tubuhnya hanya terdapat bekas anak panahmu,
maka makanlah. Tapi bila ia terjatuh ke dalam air maka janganlah
engkau memaknnnya. " (HR. Ahmad dan Al Bukhari)

* C';- irJL qv tp ."nr .*,t'f\v U&'4, tiy:d-rjr';,

x ,rir €d-f fr;'s ol, {- o\,F ,U*\J,;i rL.y, y
(efrt3yttt;> lft

4631. Dalam riwayat lain disebutkan: "Jikn engkau melepaskan anak
panahmu, maka sebutlah nama Allah. Jika (hewan buruanitu) hilang
darimu selama satu hari (lalu engkau temukan) dan tidak engkau
dapati padanya selain bekas anak panahmu, maka makanlah bila
mau. Tapi bila engkau mendapati telah jatuh di air maka janganlah
englcau memakannya. " (HR. Muslim dan An-Nasa'i)

,y'Jt r; e:t:t ,:'$)t €; G\,{W'd.iG'fi :d-tjr'q3

<a rdt ig rl .it;- o\ lA;. : Jtt .W y', q $i,-itht 1
4632. Dalam riwayat lainnya disebutkan: Bahwa ia berknta kepada
Nabi SAW, "Kami melontar hewan buruan, lalu kami menelusuri
jejahtya selam dua hai atau tiga hari, kemudian kami temukan sudah
mati, dan padanya tertancap anak panah." Beliau bersabda, "Boleh
dimalran bila mau. " (HR. Al Bukhari)

,r* b:_,i tib'ri'oy,ti3 ,W &t J'y, I:L is :A,-tjr';j
1r,, t-tcz c.. t. t.. t o.1 zc6 t. ' 

/

:dL, .+.6,. oa1 
"'.t^a ,#5')i'il} '^b ';A A*St (Lf €'-,*

,t-i| itAa'oi'a;i ,:? ;i y. y lj ,:a:&; -*i t\y

<AAtr'":;i;trr1 .'^K
4633. Dalam riwayat lainnya disebutkan: .fa mengatakan, "Alat
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tanyalran kepada Rasulullah SAW, alru katakan, 'sesungguhnya tanah
lrami adalah tanah yang dihuni oleh hewan buruan, lalu salah
seorang kami melontar hewan buruan, lemudian hewan itu
menghilang selama satu atau dua malam, kcmudian ia
menemukannya bersama anak panahnya.' Beliau bersabda, 'Bila
engkau menemukan anak panahmu dan tidak engkau temukan bekas
lainnya, dan engkau mengetahui bahwa anak panahmu itu yang telah
membunuhnya, maka maknnlah. "'(HR. Ahmad dan An-Nasa'i)

,',* !.'::" fi*)t ,!'1f ,it J;, (,Lii :Jv:d;j, *i'
ri1 .'lK *';l +; lj,*i!4-"oi'*riy:sv.tsr

1t;3+rUu-fu
4634. Dalam riwayat lainnya disebutkan: Ia mengatakan,',iAko
lratakan, 'Wahai Rasulullah, alat melontar hewan burtran, lalu
lreesolran harinya alar menemukan anak panahhr.' Beliau bersabda,
'Jika englrnu tahu bahwa anak panahmu telah membunuhnya, dan ia
engleau tidak melihat bekas terkaman binatang buas (padanya), maka
makanlah. "'(HR. At-Tirmidzi, dan ia menshahitrkannya)

Pensyaratr Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Sabda beliau
(maka makanlah selama belum membusuk), batasann5a adalatr
membusuknya hewan buruan, sehingga, bila ditemukan lebih dari itu
dan belum membusuk maka tetap halal, tapi bila ditemuka kurang dari
itu namun telah membusuk maka tidak halal. Demikian yang
diisyaratkan dari konteksnya hadits ini. An-Nawai menjawab, "Bahwa
larangan memakannya bila telah membusuk adalah sebagai
pemakruhan (bukan pengharaman). "

sabda beliau (kecuali hila engkau mendapatinya tercebur di
air), masalahnya, karena ada keraguan, apakatr yang menyebabkan
kematiannya itu anak panahnya atau terceburnya di air.

Sabda beliau (dan poda tubuhnya hanya terdapot bekas anak
panahmu) mengindikasikan bahwa bila ada bekas lain selain bekas
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anak panahny4 maka tidak boleh dimakan.

Bab: Larangan Melontar Hewan Buruan dengan Ketapel dan
yang Semakna dengannya

rit,,Sli,;r;;lr * ,*ffi i' J;r'oi,Jiit i l' ':? *
"6:\ .i;Jt'w, ?, '"-.SJ tl:Et, ,f,"L k lt ,t:* i.o; Y

@L
4635. Dari Abdullah bin Al Mughaffal: Bahwasanya Rasulullah SAll
melarang melontarkan batu dengan tangan, dan beliau bersabda,
'sesungguhnya itu tidak dapat melumpuhkan binatang buruan dan

tidak dapat mengalahkan musuh, namun bisa memecahkan gigi dan

memecahkan mata. "' (Muttafaq'Alaih)

; fr;->L ,p; ,Jv W ir Jyrli ,r*d/ .1r 
"? *:, . , ' '

bf 'juj {L Y, ,itr S'-r( '# .z-.t?; e?nt'ift-, ,i;-
t4t5tj'tli'^,r:r; .'r*,tt ^rI. 

ji? .$,'Ex
4636. Dari Abdullah bin Amr, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda,
"Barangsiapa membunuh burung bukan dengan halotya, maka Allah
alran menuntutnya pada hari kiamat nanti." Ditanyakan, "Wahai

Rasulullah, apa halotya?" Beliau menjawab, "Engl<nu

menyembelihnya, dan bukan memegang lehernya lalu memutusknn."
(HR. Ahmad dan An-Nasa'i)

'c;triy:ffi ar i:-:riC,Jv f,G i'o* * etiL*
ft:4, i|y't ri .'FU xU"X'j3y ;Y.'*,*'..:il
';j .'";i;trr> .*i u lt i4,'r,'F'e ti :6i u yt
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l1*'68 f eti\.,j-';
4637. Dari lbrahim, dari Adiy bin Hatim, ia berkata, "Rasulullah
SAW bersabda, 'Jika engkau melontar dan membaca basmalah, Ialu
engkau berhasil membunuhnya dengan yang tajamnya, maka
makanlah. Tapi bila tidak membunuhnya dengan yang tajamnya maka
janganlah engkau memakannya. Dan janganlah engkau memakan
(hewan buruan) yang terkena dengan bagian tumpul (senjatamu)
kecuali yang sempat engkau sembelih, dan jangan pula engkau
memaknn (hewan buruan) yang terkena ketapel kecaali yang sempat
engkau sembelih. "' (HR. Ahmad. Hadits ini mursal, karena Ibrahim
tidak pernatr berjumpa dengan Adiy)

Pensyaratr Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Hadits Adiy
walaupun mursal namun maknanya shahih karena maknanya terdapat
di dalam Ash-Shaftifrain.

Ucapan perawi (khadzfl, yakni melemparkan batu atau kerikil
dengan kedua jari telunjuk, atau ibu jari dan jari telunjuk, atau pangkal
jari tengah dan ujung ibu jari (seperti melontar kelereng).

Sabda beliau (bukan dengan haknya) menunjul&an haramnya
membunuh bunmg atau serupanya dengan sia-sia.

Bab: Menyembelih yang Diwajibkan dan yang Dianjurkan

'-rdl ir d|Jiffi dt'et'^fi,& 4b;j i *7
\t',r-i, ,!u:i dJ u\t i", ,G1x ,s)r a\t ir, ,yt /,

(€r.;i6 V;'#i ;tjr> . *rroi trx'* ;
4638. Dari Ali bin Abu Thalib M, bahwa ia mendengar Nabi SAW
bersabda, "Allah melahtat orang yang menyembelih bukan karena
Allah. Allah melalorut orang yang melindungi pelaku krimimal. Allah
melalcnat

melalcnat

yang melalcnat kedua orang tuanya. Dan Allah
yang merubah batas-batas tanah." (HR. A}mad,

oranS
orang
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Muslim dan An-Nasa'i)

, ,fru: Ci|r|;'ol. ,!t J';', (:riu i:i'oi:akG ;;
,'Je ;yr'ii 

^51 
rrL,':,:u;.v if f l' 7t 7'li q)T

(*6 ;(r',;fr,r'r5r.,li:l .,Sli *'Glr- f;gi
4639. Oort eiryoOl'UoO.o ,"k"lo*pok o,onr *"7ro"'m7, "Wahai

Rasulullah, ada seiumlah orang membawakan daging kepada knmi,

dan kami tidak tahu apakah disebutkan nama Allah padanya (saat

menyembelihnya) atauknh tidak?" Beliau pun bersabda, "sebutlah

nama Altah oleh kalian padanya dan makanlah." Aisyah mengatalan,

"Merelra baru saja meninggalkan kelcufuran. " (HR' Al Bukhari, An-

Nasa'i dan Ibnu Majah)

Ini menunjukkan bahwa sikap dan perbuatan pada asalnya

adalatr satr kecuali ada bukti yang menunjukkan kerusakarurya.

,l '",;j"'Auk{fr,43 *,!Y i f it,f
,-,,-, q*i $L'-.#i ,€; t* ,y;a.a'"-rc'-t;;.6

Lra2''*'^fU i g\,y'ri \f W opt St-i & rtKU ! 
'Hj iu;

;tj:i .L-lk'\ riC i^;y|F'rl'r| ,:!ti'* W dt ,se'lir, u;
'* -"i; rfr, ,:;i 6t'o9X- 'l' i3 Jv) iti .atdrt'"Li

<4
4640. Dari lbnu Ka',b bin Malik, dari ayahnya: Bahwasanya ia

pernah mempunyai kambing yang digembalal<an di Sal'13, lalu

seorang budak perempuan knmi melihat salah seekor kambing kami

yang hampir mati, lalu ia memecahlmn batu lcemudian

13 Suatu bukit di Madinah.
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menyembelihnya, maka ia (ayahlat) pun berkata kepada mereka (para
penggembala), "Janganlah kalian memakannya hingga aku
menanyakan kepada Nabi sAW, atau mengutus utusan untuk
menanyakannya."l4 Lalu ia menanyakan hal itu kepada Nabi sAW,
atau mengutus utusan kepada beliau, maka beliau pun menyuruh
untuk memakannya. (HR. Ahmad dan Al Bukhari. Ia juga
menyebutkan: Ubaidillah mengatakan, "yang mengherankanku bahwa
itu adalah budak perempuan, dan ia menyembelih dengan batu.,,)

JLi ,r)';u..G:;;i ,:e e* $:lf :+*e -r i y f
(?6';$';,frL:,}i I;) .qtee ir Jy., &

4641. oori aia bin Tsabit M: Bahwa seekor srigala melukai seekor
lcambing, lalu mereka menyembelihnya dengan batu tajam, lalu
Rasulullah sAW memberikan rakhshah lcepada mereka untuk
memakannya. (HR. Ahmad, An-Nasa,i dan Ibnu Majah)

'r; )r *tV Cy,:, ,S?:, ( 'Lii :J:f., it'q* r
1' ,,-,' Fui ,+ er?itt .,yi :Ju .r:*sr'o, ,tp' 14(,

<Ui,]t v1 i:;jr i1r> .,:a
4642. Dari Adiy bin Hatim, fa menuniLn, ,,Ah, b"rkoto, ,Wot of
Rasulullah, kami memburu hewan buruan, namun kami tidak
menemukan pisau kecuali batu tajam dan kayu tajam.' Maka
Rasulullah sAW bersabda, 'Alirkan darah sebisamu, dan sebutlah
nama Allah padanya."'(HR. Imam yang lima kecuali At-Tirmdzi)

tn Keraguan redaksi ini dari perawi.
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'-iu, c?t ,F'r4r ei ,:.ui *'T-Lt .':.P't't ti!<
(a;;t t'1ry .a::.L)t ,sli;

4643. Dari Rafi', bin Khadij M, ia menuturkan, "Aku berftata' 'wahai

Rasulullah esok kami akan menyongsong musuh' sementara kami

tidak membawa pisau. Maka Nabi SAW bersabda, '(Binatang yang

disembelih dengan) sesuatu yang mengalirkan darah dan disebutkan

atasnya nama Allah makanlah (sembelihan tersebut) kecuali yang

disembelih dengan tulang dan kulat. Aku beritahu knlian tentang itu'

Adapun gigi, itu adalah tulang, sedangkan leulat itu adalah pisaunya

orang Habasyah."' (HR. Jama'ah)

or;1i * e ii,r t1 :'Jv W it J';, * ,1:i i )-:* *
.eiJt,+G'# $Yyasbst t*G & t y ,|A'Y i;
lt-lrr'4 ) ''3i l'ir1 .';La; L;'t ,t:b'fLi'"'^Jt

1r,*11 A$

4644. Dari syaddad bin Aus, dari Rasulullah sAW, beliau bersabda,

,,sesungguhnya Attah ,Azza wa Jalla telah menetapkan untuk

bersilrap baik terhadap segala sesttatu, karena itu' apabila kalian

membunuhmakabaguskanlahcaramembunuhnya,danapabila
kalian menyembelih makn baguskanlah cara menyembelihnya, dan

hendaklah seseorang kalian menajamknn mata pisaunya dan

membuat nyaman hewan yang alran disembelihnya.,' (HR. Ahmad,

Muslim, An-Nasa'i dan Ibnu Majah)

* 6)t;'o'\ 1fut"'r;1# l' 
'J';:r;:i:u{$, * it f

(4*6 it':',;li it'1r1 );aL$'€Ll'e tt\ iJu':'t'qt
4645. Dari lbnu (Jmar M: Bahwa Rasulullah sAW memerintahknn

untukmenajamkanpedangdanmenyembunyil<annyadaripandangan

5_12 
-Mukhtashar 

Nailul Authar



ternak (yang akan disembelih), dan beliau bersabda, ,Apabila

seseorang di antara kalian hendak menyembelih, maka hendaklah ia
melakukannya dengan cepat. " (HR.Ahmad dan Ibnu Majah)

j qtitiC_,r; J-:"J.W *r J'i, e-l,i. :Jv;;-;;i V
z ) c c .r't 

" 
.1 t '

vi ,i..-Ir , eut *pirs:st ot,ti,q Fe eq-',j:r\i ,F
i,i,> )-) 1;, ;rr {f: 4i€r, ;6;A'-A*i "fu

(Pi*1ilr
4646- Dari Abu Hurairah, ia menuturkan, "Rasuhtllah sAW mengutus
Budail bin warqa' Al Khuza'i untuk mengejar unta yang knbur dan
memekik di jalanan Mina. (dan beliau bersabda), "Ketahuirah bahwa
penyembelihan itu pada tenggorokan dan libbahls (pangkal leher).
Janganlah kalian membiarkan nyawa itu binasa (dengan sia-sia).
Hari-hari Mina adalah hari-hari makan, minum dan bersenang-
senang (bersama keluarga). " (HR. Ad-Daraquthni)

yt''*ffi I' J;' T:rv,fu;;-:; e,?, t& i,*':);;,ut;':<ti "i vi,U, &Ui'd q:,9taAt
(1; ,!.t lJ:, :-; &

4647. Dari lbnu Abbas dan Abu Hurairah M, keduanya mengatakan,
"Rasulullah sAlv melarang sembelihan syetan, yaitu disembelih
hingga merobek laiitnya namun tidak memotong semua urat leher,
kemudian dibiarkan sampai mati." (HR. Abu Daud)

" Libbah adalah tempat menggantungkan kalung pada leher, dan itu adalah posisi

{i manl alat penyembelihan dapat mencapai hati sehingga binatang yang
disembelih akan mati dengan cepat.
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tJ:)ffi I' W'-y,;,.r!4:ds f 'J)s:it;i7
dL';r:\.ilr-l'ti

4648. Dari Asma' binti Abu Bapnr, ia mengatain, "Kami pernah

menyembelihtailapadamasaRasulullahsAW'laluknmi
memaknnnya. " Muttafaq'Alaih)

vt i's;-l,i'fJuf ,;ur J';:rr, Li; ,'Jo ij * ,:t'tJt ,ri ,r-'/ 

1l;jr ir;,, ui;:u o*;.'.Jt:i ;S''4t, #t e.

4649. Dari Abu Al 'Asyra" dari ayahnya,ia mengatakan, "Alcu

berkata, 'wahai Rasulullah, apalrah penyembelihan itu hanya pada

tenggorokan dan libbah (pangknl leher)?' Beliau meniawab, 'Jilu

engkau menusuk pahanya, maka itu iuga cahry" " (HR' Imam yang

lima. Ini untuk kondisi yang tidak memungkinkan menyembelih pada

tenggorokan atau libbatrnya 
-pangkal 

lehernya-)

d"F.'"*' b'rp W irr Jr., tk,iti & gy / ett *
i:;ii,,.',tA frb'ri6:) ,:J"'#'i;-;rt ,i4t ,.!),

irf*u ,t7L'P 6 ,,.f lt 4jk Lll ftst :9.11 ,re 
,n'

(a:";t it7r1 .ti5;
4650. Dari Rafi', bin Khadij M, ia menuturkan, "Ketika knmi sedang

bersama Rasulullah SAW dalam suatu perialanan, tiba-tiba salah

seekor unta mereka (yalcni rombongan ini) kabur, sementara mereka

tidak membawa htda, maka seorang laki-laki memanahnya sehingga

mengenainya. Lalu Rasulullah sAW bersabda,'sesungguhnya

binatang-binatang itu memiliki kelalamn-kelalamn seperti kelakuan-

kelalann binatang liar. Jitra ada binatang yang menjadi liar, maka

lalatkanlah seperti itlt. "' (HR. Jama'ah)
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Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Sabda beliau
(Allah nelaknat orang yang menyembelih bukan karena Allah),
maksudnya adalah menyembelih selain karena Allah Ta'ala, yaitu
seperti orang yang menyembelih untuk berhala, untuk salib, untuk
Musa AS, atau Isa AS, atau untuk Ka'bah dan sebagainya, semua ifu
haram hukumny4 dan sembelihan itu haram dimakan, baik yang
menyembihnya itu orang Islam ataupun orang kafir. Demikian
pendapat Asy-Syafi'i dan para sahabatnya. Jika hal ini disertai dengan
maksud mengagungkan (yakni mengagungkan dzat yang dituju
dengan sembelihan itu) selain Allah ra'ala dan dimaksudkan sebagai
ibadah kepadany4 maka perbuatan itu berarti kufur. Jika yang
melakukannya seorang muslim, maka dengan penyembalihannya itu ia
menjadi murtad. Syaikh Ibrahim Al Marwazi dari ulama Syafi,i
mengatakan, "Bahwa hewan yang disembelih untuk menyambut
kedatangan sultan dengan maksud untuk mendekatkan diri kepadanya,
para ulama Bukhara memfatwakan haram, karena itu termasuk yang
disembelih untuk selain Allah. Sementara Ar-Raf i mengatakan,
"Semacam ini termasuk penyembalihan karena gembira dengan
kedatangannya, maka hal ini seperti aqiqah karena kelahiran anak."

Sabda beliau (sebutlah nama Allah padonya dan makonlah),
hadits ini merupakan dasar hukum bahwa membaca basmalah tidaklah
wajib (ketika menyembelih). Ibnu At-Tin mengatakan,
"Kemungkinannya, bahwa yang dimaksud dengan membaca basmalah
di sini adalah ketika memakannya. Karena itulah An-Nawawi
menegaskannya, dan ia menyimpulkan darinya, batrwa semua yang
ada di pasar-pasar kaum muslimin dianggap satr, demikian juga yang
disembelih orang kaum muslimin Arab."

Ucapan perawi (maka beliau pun menyuruh untuk
memakannya) menunjukkan halalnya sembelihan wanita, demikian
pendapat Jumhur.

Sabda beliau (mengalirkan darah), yakni yang bisa
mengalirkan darah dengan deras.

Sabda beliau (dan disebutkan nama Allah padanya)
menunjukkan syaratnya membaca basmalah, karena beliau
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menggabungkan iziwrya dengan kedua perintatr itu (yakni

mengalirkan daratr dan disebutkan nama Allah)

Sabda beliau (Adapun gigi, in adalah tulang), Al Baidhawi

mengatakan, *Ini adalatr ungkapan ringkas dengan tidak menyebutkan

bagian lainnya karena sangat dikenal oleh mereka. Pengertiannya:

Adapun gigi, itu adalatr tulang, sedangkan tulang tidak boleh

digunakan untuk menyembelih."

Sabda beliau (sedangkan kuku, itu adalah pisaunya orang

Habasyah). yakni mereka itu kaum yang kafir, sedangkan aku telah

melarang kalian menyerupai mereka. Demikian yang dikatakan oleh

Ibnu Ash-Shalah dan diikuti oleh An-Nawawi. Ada juga yang

mengatakan, "Beliau melarang menggunakan keduanya (gigi dan

kuku untuk menyembelih), karena penyembelihan dengan keduanya

akan menyakiti binatang, dan biasanya hanya terjadi semacam

pencekikan dalam bentuk penyembelihan.

Sabda beliau (sembelihan syetan), disebutkan di dalam ln-
Nihayahz Yakni penyembelihan yang tidak memotong semua urat-urat

leher dan tidak sempurna penyembelihannya. Dulu orang-orang

jatriliyah hanya memotong sebagian urat leher kemudian

membiarkannya hingga mati. Dikaitkannya penrlmzum cara

penyembelihan ini dengan syetan, karena syetanlah yang telah

mendorong mereka melakukan cara seperti itu dan mengindahkan cara

itu dalam pandangan mereka.

Sabda beliau (Jika engkau menusuk pahanya, maka itu iuga
cukup), para atrli ilmu mengatakan, bahwa ini untuk kondisi darurat,

misalnya binatang yang tercebur ke dalam sumur dan sebagainya. Abu

Daud mengatakan, "Ini tidak boleh dilakukan kecuali untuk binatang

yang tercebur (tenggelam), kabur (sulit ditangkap) dan liar (sulit

dijinakkan).
Ucapan perawi (Kami pernah menyembelih kuda pada masa

Rasulullah S Alry, hla kami m em akannya) menunjukk an bahw a nahr
(penyembelihan dengan posisi hewan berdiri) berlaku pula pada kuda

sebagaimana pada unta. Ibnu At-Tin mengatakan, "Asalnya

penyembelihan berlaku pada unta dan kambing serta yang sejenisnya,
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adapun sapi, disebutkan di dalam Al Qur'an dengan cara dzabfu
(penyembelihan dengan posisi hewan berbaring), sedang di dalam As-
Sunnah disebutkan dengan nahr. Ada perbedaan pendapat tentang
hewan yang seharusnya disembelih dalam posisi berdiri tapi
disembelih dalam posisi berbaring, dan hewan yang seharusnya
disembelih dalam posisi berbaring tapi disembelih dalam posisi
berdiri. Mengenai hal ini Jumhur membolehkan, sementara Ibnu Al
Qasim melarangnya.

Sabda beliau (Sesungguhnya binatang-binatang itu memiliki
kelakuan-kelakuan seperti kelakuan-kelakuan binatang liar. "Iika
ada binatang yang menjadi liar, maka lakukanlah seperti itu),
hadits ini menunjukkan bolehnya memakan binatang yang dibunuh
dengan cara dipanah lalu panah itu melukai bagran mana saja, dengan
syarat binatang itu liar atau menjadi liar (bukan binatang yang jinak).
Demikian pendapat Jumhur.

Bab: Penyembelihan Janin Adalah dengan Penyembelihan
Induknya

I'jr1 .ii iki '^lks :i,:a)t e Jv 'fi ,ffiUtf ,y's..i'*
(;6 itrtju-jL:'Li

4651. Dari Abu Sa'id, dari Nabi SAW, beliau bersabda te:ntang janin
(binatang), "Penyembelihannya adalah dengan penyembelihan
indulorya. " (HR. Ahmad, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah)

ry eeAtriTr O::i irfu';i ,ar J?, U ufi :o,_t)s'Gs

Ij; .ii itri'itsily ;&'o\i:-F',iG rk's ?f yyt ,6i*)t

(\t; ,{-r'rAi
4652. Dalam riwayat lainnya disebutkan: Kami berkata, ,Wahai

Rasulullah, lrami menyembelih unta dan menyembelih sapi serta
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lambing, sementara di dalam perutnya ada janin, apakah kami harus

membuangnya atau baleh memakannya?" Beliau menjawab,
,,Makanlah bila kolian mant, karena penyembelihannya adalah

dengan penyembelihan indulorya." (HR. Ahmad dan Abu Daud)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Sabda beiau

(Penyembetihannya adolah dengan penyembelihan induknya),

maksudnya bahwa janin itu dianggap telatr disembelih dengan

disembelihnya indukny4 maka dengan penyembelihan tersebut, janin

itu halal sebagaimana induknya, sehingga tidak perlu lagt

menyembelihnya.

Bab: Potongan Tubuh Dari Hewan yang Masih Hidup Adalah

Bangkai

d,:'& et-#'ie6:JbW d,hr,y # i'f
(16'u.titrr1 .1't6qe

4653. Dari lbnu (Jmar M, bahwasanya Nabi sAWbersabda, "Bagian

tubuh yang terpotong dari binatang, yang mana binatang itu masih

hidup, maka potongan itu adalah adalah bangkni. " (HR. Ibnu Majah)

a\.r7-l-"e V; ,fi-ytffi I' J';, ?ri ;Jtt'! t :tt'€i *
ie6:W;nr J't-r'Jtti,$r%,Di;1;?t 4t 7Vi Jt

<lc ,-'-lr, 3;i irll .1'4' +,{, #t
4654. Dari Abu waqid Al-Laitsi, ia menuturkan, "Rasulullah sAll/

tiba di Madinah, sementara di sana ada orang-orang biasa memotong

ekor ktmbing dan punuk unta, maka beliau bersabda, 'Bagian tubuh

yang terlepas dari binatang, dan binatang itu masih hidup, maka

potongan itu adalah bangkai. "'(I{R. Ahmad dan At-Tirmidzi)
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.U',s fi i13r ;, ;:rr; ;.i:,
4655. Abu Daud meriwayatkan darinya hanya berupa ,"tou N"ui
sAw.

Pensyarah Rahimahullah ra'ala mengatakan: Sabda beliau
(maka potongan itu adalah bangkai) menunjukkan bahwa potongan
tubuh dari hewan yang masih hidup sama dengan bangkai,
yaitu haram dimakan dan najis.

Bab: Keterangan Tentang Ikan, Betalang dan Binatang Laut

*,yti,flteWit*i
4656. Telah disebutkan di muka sabda Nabi SAW tentang laut,,,Laut
itu halol bangkainya."

a ,lr? ?0? .* W at J'y, { €r? ,JG j'ri ei it *
46sT.DarilbnuAbiAufa,rr-"r::r*jl;:E::;'r":r::
Rasulullah sAW sebanyak tujuh peperangan, dan knmi memakan
belalang bersama beliau. " (I{R. Jama,ah kecuali Ibnu Majah)

G; L:* .i*';) 6?i:, cL,Ar -,# €:? : Ju rre ;
L:- L:k"u ,}.ut xi jtf- ,{L;'n ,* €r Ht g:G'an-r,;

At.* qtt t iyfu';/&Le:rZL"l L:v.,T,-e
,€ ilr L:;i G':, ut-F ,Ja',W "-A Ut ri;t ,ai_-t;t rii
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pasukanyanghanyamemakandedaunan,saatitukamidipimpinoleh
Abu ubaidah. suatu ketil@ knmi merasa sangat lcelaparan, tibaaiba

ada seekor ikan besar yang didamparkan laut yang belum pernah

kami lihat, yaitu yang biasa disebut ikan paus' Kemudian kami

memakan darinya ,ilo*o setengah bulan' Lalu Abu Ubaidah

mengambil salah satu tulangnya, lalu para penumpang perahu bisa

beiaung di bawahnya. Ketika kami sampai di Madinah, pnmi

menceriiakan hal itu kepada Nabi SAW, maka beliau pun bersabda'
,Makanlah.IturezekiyangdikeluarkanAltah,AzzawaJallauntuk

lralian. Berilah kami iika masih ada pada kalian-' Lalu sebagian

merelra memberikan kepada beliau, kemudian beliau pun

memakannya. "'6 lMuttafaq'Alaih)

j'; 
'i6 ei,'k it r ,+i r ,:&i i y / r")' '? *

,l,r;irr';'r;ii )q,(u .oc',j oqdVf:ffi ir J';,

ql*ps.,fa6 Lt ,6';;;i |t:;> .i,;uttf6 orli;sr (it
,

4659. Dari Abduruahman bin zaid bin Aslam, dari ayahnya, dari lbnu

(Jmar M, ia berkata, "Rasulullah sAW bersabda, 'Telah dihalalkan

bagi kami duajenis bangkai dan duaienis darah. Adapun keduajenis

bingkai adalah fkan lait dan belalang, sedanglran dua jenis darah

adaiah hati dan limpa."' (HR' Ahmad, Ibnu Majah dan Ad-

Daraquthni)
Hadits ini diriwayatkan juga oleh Ad-Daraquthini dari riwayat

Abdullah btn zaidbin Aslam, dari ayahnya dengan isnadnya. Ahmad

dan Ibnu Al Madini mengatakan, "Abdurrahman bin Zaid lemah,

sedangkan saudaranya tsiqah, yakni Abdullah'"

,u Dalu* riwayat Muslim disebutkan, bahwa pasukan ini bertugas mengintai

kafrlah Quraisy di tepi pantai, dan itu berlangsung hingga setengah bulan'

;;hi"gg";reka kelaparan dan hanya lelakan dedaunan' karena itulah mereka

disebiiTarsyut tt"iitn. Asalnya irhabath berarti dedaunan yang rontok dari

pohonnya.
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lr 3t :ffi ar ,:'*J,1r i6 ,ju ffi ,4t 76bi i i" ei *',J'*tsrrAlr i;i, .t#rtit, irrrl .;;i d.F ec Ci
<ii, i:)

4660. Dari Abu syuraih dari para sahabat Nabi sAW, ia berkata,
"Rasulullah sAW bersabda, 'sesungguhnya Allah telah menyembelih
hewan yang dilaut untuk manusia. "'(HR. Ad-Daraquthni. Disebutkan
juga oleh Al Bukhari dari Abu Syaraih secara mauquf)

dj,11i t;-;1.Jir,e,ir' ,ju.# *,ilt f Ai.*
(=

Dari Abu Bakar Ash-Shiddiq M, ia mengatakan, ,,(Ikan) yang
mengambang (di ai) adalah harat." @isebutkan oleh Al Bukhari di
dalam kitab Shaftifonya)

oJp .,ctt1 i:*,turr,.':.s f? ,J6 I?; *
e+-e g.e:dtifsl .: ;rtf .iltui

Dari (Jmar M, tentang_firman Ailah Ta'ala, "oinohil*n bagimu
binatang buruan lautt7," ia mengatakan, "Binatang buruannya
adalah yang diburu, sedangkan makanannya adalah yang
didamparkannya." @isebutkan oleh Al Bukhari di dalam kitab
Shafuifunya)

i|F ,tb i.r ;rG, .qtrf c yt & tt;- ,c&,i.t ,SG.,
'd.a *rir i;i1',- ;'ri'e:i"':i'G.,,a flt *
" Yaitu ayat: "Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang

berasal) dari laut sebagai makanqn yangiezat bagimu.,, (es. Al tvtaaraati 1s;Ie6).
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Ibnu Abbas mengatakan, "Makanannya adalah bangkainya, kecuali

yang telah rusak (busuk)." Ibnu Abbas juga mengatakan, "Makanlah

dari hasil tangkapan laut, baik (yang menangkapnya itu) orang

nasharani, atau orang yahudi, ataupun orang majusi." (Disebutkan

oleh Al Bukhari di dalam kitab Shafuifunya)

'e.'q:Cr ifil .,t:Jt
e e .

U Gl ,5ti
(w

Al Hasan pernah menunggangi kendaraan dengan pelana yang

terbuat dari kulit anjing laut. (Disebutkan oleh Al Bukhari di dalam

kitab Shahifunya)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: ucapan perawi

(kami memakan belalang bersama beliau), kemungkinan yang

dimaksud dengan "bersama" di sini adalah dalam peperangan, bisa

juga bersama dalam .memakannya. Kemungkinan yang kedua ini

ditunjukkan oleh riwayat Abu Nu'aim dengan redaksi: "dan beliau

memakannya bersama kami." An-Nawawi mencatat ijma' yang

menyatakan halalnya memakan belalang. Jumhur menghalalkan

memakannya walaupun belalang itu mati tanpa sebab.

Jumhur berpendapat bolehnya memakan bangkai binatang laut,

baik kematiannya karena mati dengan sendirinya atau karena diburu.

Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang halalnya

ikan dengan berbagai macam jenisnya. Mereka hanya berbeda

pendapat mengenai binatang laut yang menyerupai nama binatang

darat, seperti manusia laut, anjing laut dan babi laut. Golongan Hanafi

-yang juga merupakan pendapat golongan Syafi'i- berpendapat haram.

Namun menurut golongan Syafi'i bahwa hukumnya halal secara

mutlak, demikian juga menurut golongan Maliki selain babi laut yang

dikecualikan dalam salah satu riwayat dari mereka. Diriwayatkan juga

dari golongan Syaf i, bahwa yang nama serupa dengan binatang darat
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yang halal, maka halal pula yang di laut, adapun yang di daratnya
tidak halal, maka yang dilautnya pun tidak halal. Demikian juga
pendapat golongan Al Hadi. Golongan Syaf i mengecualikan
binatang yang hidup di air dan di darat, yaitu ada dua jenis: Jenis
pertama adalah yang dilarang dengan nash secara khusus, seperti
katak. Demikian juga pengecuali Ahmad. yang termasuk
pengecualian ini adalah buaya, hiu, ular, kalajengking, kepiting, kura-
kura karena dipandang buruk dan berbahaya atau mengandung racun.
Jenis kedua adalah yang tidak ada nash yang melarangnya, maka jenis
itu termasuk yang halal, namun dengan syarat harus disembelih,
seperti bebek dan burung laut.

Bab: Memakan Bangkai Karena Darurat

,ryY f\Lrfl I' J;r6.,'J,lu"*t!t!,ti *
;i,f.*i.23'fi (frLlb;p'11 :Jvse:Jt46 +4 e

(*i ltrr> .A.'$r;s ,>\h. W._fr;LJ
4661- Dari Abu waqid Al-Laitsi, ia menuturkan, "Alat berkata,
'Wahai Rasulullah, kami tinggal di suatu tempat yang mana
kelaparan menimpa kami, apa yang dihalarkan bagi kami dari
bangkai?' Beliau menjawab, 'Jika l<alian tidak menemukan sarapan,
tidak menemuknn makan sore dan tidak menemukan sayuran, maka
terserah kalian dengan ittt."'(HR. Ahmad)

4662. Dari Jabir bin samurah, bahwa ahli bait (keluarga Nabi sAW)
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..:1,

pernah tinggal di Harrahta da, sangat membutuhkan malwnan, lalu

salah seekor unta mereka -atau milik orang lain- mati' maka

Rasulullah sAW memberi rukhshah kepada mereka untuk

memakannya. sehingga terpeliharalah mereka (dari kebinasaan)

pada musim dingtn itu, atau tahun itn' (HR' Ahmad)

'Je Lt ,l,p;'sr- ,l!i'r1'ir't ai ,i:it'J'i )r"oi trt'q:
.Wt-b'4- "_:i,a:-,-;; riryii r*:* t'ut;itb';.

& 6.Lr ,Uui .L|',a .;!:i ,c'tst :'itlt *tt c">1>;

i,Ju.ffi io' J';:r'J1rl ,F:Jui .a?rrrrdtt$*"':'d
it;,Ju ;^jK 'i6 .i :iti tc,rl,:i oib'tb J" 'iui ':^fi3

',*a,t:Jv \6--'.:s \1 ,Jui ,3t ilL qib
zt.t.oi...

(r;lr yl ol3-,p)

4663. Dalam lafazh laimrya disebutkan: Bahwa seorang laki'laki

singgah di Hanah bersama istri dan analotya, lalu seorang laki-laki

bi*ato, ,(Jntalan hilang, iit@ engpau menemulmnnya maka

tahanlah." Lalu ia menemukannya, namun pemiliknya tidak ada. Lalu

unta itu sakit, maka istrinya berknta, "sembelihlah." Namun ia tidak

mau menyembelihnya, hingga akhirnya unta itu mati. Maka istrinya

berkata, "Kulitilah hingga kita bisa mengeringkan lemak dan

dagingnya'n lolu memakannya." Laki-laki itu meniawab' "(Nanti)'

sampai alat tanyaknn kepda Rasulullah sAW." Lalu ia pun menemui

beliau kemudian menanyakannya, maka beliau pun bertanya'
,,Apakahenglraumempunyaisesuatuuntukmenculatpi
(kiperluan)mu?" Ia meniawab, "Tidak"' Beliau bersabda'
,,Makanlah." selaniutnya ia menuturkan, "Kemudian pemililcnya

rE Suatu wilayah di Madinah yang terdapat banyak batu hitam' 
-t, Vfutrra"ya Oituat dendeng, yatni daging yang dikeringkan dengan cara dijemur

pada panas matahari.
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datang, maka ia pun memberitahukan tentang hal ittt, maka
pemililcnya itu berkata, 'Mengapa engkau tidak menyembelihnya?' Ia
menjawab, 'Aku malu padamu. "'(HR. Abu Daud)

Ini dalil dibolehkannya menahan bangkai dalam kondisi
darurat.

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Abu Ubaid
mengatakan, '?engertian hadits ini (hadits pertama), yakni bila kalian
tidak menemukan sarapan pagi atau makan malam untuk dicampur
dengan bangkai." Al Azhari mengatakan, "Pandangan Abu Ubaid ini
telah dibantah, lalu ditafsirkan bahwa yang dimaksud adalah, bila
kalian tidak menemukan susu untuk sarapan pagi atau untuk minum
sore hari, dan tidak menemukan lainnya setelatr tidak menemukan
sarapan dan makan malam karena sedikitnya yang bisa dimakan, maka
dihalalkan bangkai bagi kalian." Ia juga mengatakan, "hi penapat
yang lebih benar."

Pensyaratr mengatakan: Hadits-hadits di atas menunjukkan
bolehnya orang yang terdesak kebutuhan (darurat) untuk memakan
bangkai sekadar yang mencukupinya.

Disebutkan di dalam Al lkhtiyaraf: Orang yang dalam kondisi
terpaksa Cidak memiliki makanan selain bangkai), harus
memakannya, demikian menurut madzhab yang empat dan yang
lainnya, bukan meminta-minta. Firman Allah Ta'ala, "Tetapi
barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak
menginginl<annya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada
dosa baginya." (Qs. Al Baqarah (2): 173), ada yang mengatakan,
bahwa itu adalah dua kondisi darurat yang dialami seseorang, adapun
orang yang memang menginginkannya adalah orang yang memakan
yang haram padahal ia mampu memakan yang halal, sedangkan yang
melampuai batas adalah yang memakan melebihi kebutuhannya.
Sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, *Maka barangsiapa
terpal<sa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya
Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. " (Qs. Al Maaidah (5):
3). Demikian pendapat mayoritas salaf, dan inilah yang benar dan

Mukhtashar Nailul Authar - 52S



tidak diragukan.

Bab: Larangan Memakan Makanan orang Lain Tanpa Seizinnya

It ;f a*6Li'";jx-l ,i6 # ar J';'r"oi ,ri.s ; it *
J L* d;, ta,a'W'^r:F G i';,I,'€Li 1 ::u,

;;:\ . u;u !t *i z*c Li'"& ^)" :e+, &t; L't?,u
ralJL

4664. Dari lbnu (Jmar M, bahwasanya Rasulullah sAlv'bersabda,

"Janganlah seseorang memerah susu ternak milik orang lain kecuali

dengan seizinnya. Apakah seseorang dari lalian suka bila gudang

maknnanya d.isambangi orang lain lalu makanannya ditumpahftan?

sesungguhnya ambing-ambing (yaloi keleniar susu) ternak merelu itu

menyimpan makanan mereka. Karena itu, janganlah seseorang

memerah ternak mitik orang lain kecaali dengan seizinnya."

(Muttafaq 'Alaih)

3J--J5 '€'P|F ,6r?vit^t qb'bfi';J /t f g";
it rr> t13 )-i,$ti;?, i:b,y * q:A tt,iti {'e

(Gi
4665. Dari Amr bin Yatsribi, ia menuturkan, "Alan menghadiri

khutbah Nabi SAW di Mina, di antara khutbah beliau adalah: 'Dan

tidaklah halal bagi seseorang untuk mengambil harta saudaranya
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kecuali dengan kerelaan dirinya.' Ketika aht mendengar itu, maka
aku katakan, 'wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu bila aku
mendapati tempat kambing sepupuku, lalu aku mengambil seekor
kambing kemudian aku menyemberihnya, apakah ada dosa padaku?'
Beliau menjawab, 'Jika engkau mendapati knmbingnya membawa
pedang dan kayu pematik api, maka janganlah engkau
menyentuhnya. "' (HR. Ahmad

rit e ,i4t;.);;t-'{ei,j6;ir €J JT * *
'$aG ,e;+'€;,#: fi-lstt;;i,i6 ,,i"*it'o" €;,
? ,,).t'J* fyti e'H U'A e;r ,,SG .i-r:_*'aeL;

bi ,wrt- .jr, 
'ju t,iur; ; a,*ir ,oi_,,j,t-,.)r:)

i?ij,ffi 
^rr J;, jLs; j;,yd,-e;d,i:ei

.\ff jt'ri -;:urlS:*i*,d.ta ,i; *r,o;
(ci I:D .,# ,u .?\i u:ar;b p?r,iL l)k
4666. Dari umair maula Aabu Al-Lahm, ia menuturkan, ,Aku datang
bersama tuan-tuanku, saat itu kami hendak hijrah, hingga ketika kami
sudah dekat Madinah, mereka masuk Madinah dan meninggalkanku,
lalu aku merasa sangat keraparan. Kemudian ada sebagian orang
yang keluar dari Madinah melewatilat, mereka mengatakan kepadaku,
'Mengapa engkau tidak masuk ke Madinah sehingga engkau bisa
mendapatkan dari kurma kebun-kebunnya?' Maka aku pun memasuki
sebuah kebun, lalu aku memetik dua tangkai darinya. Kemudian si
pemilik kebun mendatangiku, lalu membawaku ke hadapan Rasulullah
sAW dan memberitahu beliau tentang perihalku, saat itu aku tengah
mengenakan dua pakaian. Lalu beliau bertanya, 'Maka yang lebih
baik?' Maka aku menunjukkan salah satunya, beliau pun berkata,
'Ambillah, dan berikan yang satunya kepada si pemilik kebun.' Lalu
beliau melepaskanfrn. " (HR. Ahmad)
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PensyarahRahimahullahTa,alamengatakan:Sabdabeliau
(masyrubatuhu), yang dimaksud di sini adalah ruangan tempat

penylmpanan makanan. Nabi SAW mengumpamakan ambing temak

dengan tempat penyimpan makanan, karena ambing itu menyimpan

.,rru, sebagaimana gudang makanan menyimpan makanan' Jadi'

gudang *ukurrur, itu berfungsi untuk menyimpan makanan manusia'

Lrr"rrturu ambing ternak itu menyimpan susunya' Karena seseorang

tidak suka gudang makanannya dimasuki orang lain untuk mengambil

makanannya, maka demikian juga ia tidak suka bila ternaknya diperah

oleh orang lain. Semua itu tidak boleh dilakukan kecuali dengan seizin

pemilik.
Sabda beliau (Jika engkau mendapati kambingnya membawa

pedang dan kayu pematik aPi, maka ianganlah engkau
'menyintuhnya), ini sebagai ungkapan luhur dalam melarang harta

milii orang iain tanpa seizlnnya, walaupun tampaknya ternak itu telah

disiapkan untuk disembelih, yaitu dengan telatr tersedianya pedang,

yuk"i alat untuk menyembelih, dan kayu pematik api' yakni alat untuk

proses memasak.

Sabdabeliau(danberikanyangsatunyakepadasipemilik
kebun)menunjukkan bahwa hukuman pencuri dengan nilai yang sarna

dengan barang yang dicurinya, yaitu untuk pencurian yang tidak

rnencapai batas yang mewajibkan hukum potong tangan' Hadits ini

juga menunjukkan, bahwa kebutuhan tidak serta merta membolehkan

u"tuf. mengambil harta orang lain tanpa izin selama masih ada yang

bisa dimanfaatkan, atau mempunyai sesuatu yang bisa dihargakan'

Dalam kasus ini, ia menyerahkan salah satu pakaiannya kepada si

pemilik kebun.

Bab: Rukhshah Bagi Ibnu Sabil untuk Memasuki Kebun yang

Tidak Dipagari Asalkan Tidak untuk Membawa Buahnya

:J$ ffi'dt ,F ,-* q.t f
(*6 if: tSu'-it ;b))

l-^* ":4 r'/FW G;;',yt a
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4667. Dari lbnu Umar, dari Nabi SAW, beliau bersabda,
"Barangsiapa memasuki kebun, maka ia boleh makan asarkan tidak
memasukkan ke dalam bajunya." (HR.At-Tirmidzi dan Ibnu Majah)

,'rit-i,jt y|r;- ,hrSt ,f W Ut ,* :Jv lrli / i' * *
(Gi itjr> .'^+ ',e'p Srt" ,le,)

4668. Dari Abdullah bin Amr, ia menuturkan, "Nabi SAl4t ditanya
tentang lakiJaki yang masuk ke kebun (milik orang lain), maka beliau
bersabda, 'Ia boleh makan asalkan tidak memasukkan ke daram
pakaiannya. "' (HR. Ahmad)

i'cf ,i, ti\,JG W ntt'oi ,7:,it* ;.i:;, ,s ,o*tt ,r,
;=J;dt ,,-s'oti ay ,:;i** g-*'q, ok 3y ,y" *
""Lri'^-1.1 i t# ,rh:'o'.ali Li W,."<;.f t{: ,q-H:
J: ;trr> 'Ji;r) ,q;i)tuL$ Li'V'j'ry ,i:1i:""U
:.t . o ..o,. . : 

', 
r'6*-, ;y ;*3Jt L6 ',r,i*:.ir i.t ,1rGi '^t3.4 t6-r}]$'>jt;

, 
,o(ry

4669. Dari Al Hasan, dari samurah bin Jundub, bahwasanya Nabi
sAW bersabda, "Apabila seseordng di antara kalian mendatangi
ternak, jika ada pemililotya maka hendaklah meminta izin padanya,
jika si pemilik mengizinknn maka silakan memerah susunya dan
meminumnya, jikn tidak ada seseorang maka hendaklah berseru tiga
kali, jika ada yang menyahut makn mitalah izin padanya, jika tidak
ada yang menyahut maka ia boleh memerah dan meminum susunya,
namun tidok boleh membawa. " (HR. Abu Daud dan At-Tirmidzi dan
ia menshahihkannya. Ibnu Al Madini mengatakan, "Mendengarnya Al
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Hasan dari Samuratr adalah benar'")2o

'€'Gi ;i tir,:'Js # iur'J"t*r'ui 'y ,ri .f iP',ri *
'l{1 

,laef ',tS ,tX ,L:\At'=-.w r:- t:'1tJl, 

'fU.'oi 

''t"v 
'w;;

a,,\-11 ,,+4iia\ oitrl ,.*i€*' :tttt 
'J?W

'r.-.ii ir117 eW't{, ,l;eitP ,+r:i '€t, t;''ri 'Di' w

1ar.t1 a$

4670. Dari Abu Nadhrah, dari Abu sa,id, bahwasanya i.asutultah

sAllr bersabda, "Apabila seseorang di antara kalal memasuki

sebuah kebun, lalu ia hendak makan darinya, maka hendaklah ia

berseru, 'Wahai pemilik kebun,' tiga kali' jika disahut (maka

hendaklah minta irnS, irko fidak (disahut) maka ia boleh memaknn'

Dan apabila seseora"[ ai antara kalian melewati selatmpulan unta

dan ia hendak minum dari susunya' maka hendaklah ia berseru'

(|Tahaipemilikunta,atau,|v'ahaipenggembalaunta'jikadishaut

(maka iendaklah minta izin), jika tidak ada yang menyahut' makn ia

boleh minum (dari susunya)"'(HR' Ahmad dan Ibnu Majah)

PensyarahRahimahullahTa'alamengatakan:Judulyang
dicanturnkan oleh penulis (pada naskahnya) menggunakan redaksi:

idzaa lam yakun iaaith (ika tidak berpagar), narnun hadits-hadits

yangdicantumkandidalamnyamalahtidakmenunjukkandemikian'
kemungkinanyangdimaksudpenulisdenganredaksiituadalah.Jika
tid;:k berpa gu, yJng dapat mencegah masuknya orang"' yang hal itu

mengindikasikan tur,*u pemiliknya tidak rela bila dimasuki orang

lain. Namun hadits-hadits yang dikemukakannya tidak mengarah ke

20 sebagian ahli hadits menperbincangkan tentang periwayatan Al Hasan dari

Samurah, yurrg ,nunu *.'&u 
"t""gu:tuku"' 

bahwa ia mendapatkan hadits dari

catatan Samurah. aJ"p"" ,"""g..rii huditr ini, adalah benar bahwa Al Hasan

-"*utg mendengarnyi lu'gtt-g dari Samurah'
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situ, akan tetapi bersifat mutlak dan tidak terikat (yak i yang berpagar
dan yang tidak berpagar).

Sabda beliau (asalkan tidak memasukkan ke dalam
pakaiannya), ungkapan mutlak pada hadits Ibnu umar ini dibatasi
dengan redaksi yang terdapat pada hadits Sa'id, yaitu perintah untuk
berseru tiga kali. Konteks hadits-hadits di atas menunjukkan bolehnya
makan dari kebun orang lain dan minum susu ternak orang lain setelah
berseru seperti itu, tanpa membedakan apakah terpaksa harus makan
ataupun tidak.

Bab: Keterangan Tentang Bertamu

t '; LJsky i* ,1ts; ,t Jt,,J :Jv -tG ; e'*
or) ,f)lti r:"n. €t r-r,€, frtj6 r7 J; i; ,,i j,n e;;

@L|rt) '#,*qlt er'",> *,frt5 frLr-t
4671. Oori Uqtoh bin Amir, ia menuturkan, ,Airu berlcata kepada

Nabi SAW 'Bila engkau mengutus kami, lalu kami singgah pada
suatu kaum yang tidak mau menerima kami, bagaimana menurutmu?'
Beliau bersabda kepada kami, 'Jika kalian singgah pada suatu, lalu
mereka menyuruh untuk melayani kalian sebagaimana yang
semestinya dilakuknn terhadap tamu, maka terimalah. Namun bila
mereka tidak melakukannya, maka ambillah dari mereka hak tamu
yang semestinya mereka penuhi. "'(Muttafaq .Alaih)

i-, u:t ot{ u i$ W 
^t 

Jy_, * ,qt;:t"? sri *
'iu rar J?, t:- ii;.c t1, tjs .fjc 'e i-{ ;,ti i;\
t, .{s:t*1ji aiit, ok tu irrf.t;x at:A)"t4*., i,;

, oi. ,t'-u t. c t .o/

(q,t9.r":r) .u.r*.t- *r>
- o o u -l

i:bA-*" oi il;i
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46T2.DariAbuSyuraihAlKhuza,i,dariRasulullahSAI|,beliau
bersabda, "Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir' maka

hendaklah memuliakan tamunya sesuai jatahnya?" Mereka bertanya,

"Apa jatahnya wahai Rasulullah?" Beliau menjawab' "Sehari

semalam. Bertamu itu selama tiga hari2t, adapun setelah itu adalah

shadaqah. Dan tidaklah halal baginya (tamu) untuk tetap menginap

podoiyo sehingga menyulitkannya' " (Muttafaq'Alaih)

uJt'"ti ,i"4ffi iu' 
'J';:r'Ct'S

o\ y'; q', ;;k ,17',1fi y.g,|&i

6!rt'''i!:3;i irttl

'#4|Jf '$:t; I oY

467 4. Dalam lafazh lainnya disebutkan i " B arangsiapa 
^ 

s inggah p ada

su{ttu lraum, maka hendiklah mereka menerimanya22 ' bilo merekn

tldakmenerimanya,makaiaberhakmenuntutmerekasekadardengan

zlYakniyangdilayanidenganbaik,den.sar.rrincian:Memberikanperhatiandan

cara-cara u"it v*g",'i"*i"gti"tti' p"a"" han dan yl1T,ryYY::11*Hli
;"Tffil"'ffi '-Hifiiffi ;;;;;;"',sbiasanya(pada[eluarganva)dantidak
melebihi kebiasaarurya. Sedangkan setelah tiga hari-maka itu sebagai shadaqah

dan perbuatan baik, bila "mau boleh melalokarmya' bila rnau boleh

meninggalkannYa.

" Y;lrri;nerima sebagai tamu danmelayani denganbaik'
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4673. Dari Al Miqdam Abu Karimah' bahwasanya ia mendengar

Rasulullah SAW birsabda, "Malam pertama tamu adala waiib atas

setiap muslim, bila ternyata pada pagi harinya ia berada di serambi

rumahnya karena ditoiak, maka itu meniadi hutangnya (hutang si

pemilik rumah) terhadapnya (tamu)' 
-bila 

mau ia boleh menagihnya

dan bila mau ia pun toi"i meninggalkannya"'(HR' Ahmad dan Abu

Daud)

,i'slA'r1'# {1 Ji ; :! "€':

13'rt'r'rfrr'l3i it':r> .^-P ,b.



hak pertamuannya. " (I{R. Ahmad dan Abu Daud)

14J; * Q*r ,W it Jy,iG ,i$ &i;:;, d,i'*
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4675. Dari Abu Hurairah M, ia berkata, "Rasulullah SAll bersabda,
'Tamu mana pun yang singgah pada suatu kaum, lalu ternyata pagi
harinya didapatinya ditolak, maka ia boleh mengambil sekadar
halmya dan tidak ada dosa padanya. "'(HR. Ahmad)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Sabda beliau
(maha io berhak menuntut mereka sekadar dengan hak
pertamuannya), lmam Ahmad mengatakan dalam menafsirkan ini,
"Tamu berhak menggunakan lahan dan mengambil tanaman mereka
sekadar yang mencukupi keperluannya tanpa seizin mereka." Ibnu
Ruslan mengatakan, 'Menerima tamu dengan baik termasuk akhlak
terpuji dan kebaikan agamq namun tidak dianggap wajib oleh
sebagian ulama." Pensyarah mengatakan, "Yang benar adalah wajib."

Bab: Lemak (Mentega) yang Terkena Najis

,F'1|rij ;:rU'*,-Fffi I' J;r'oi,&, d; *
Urdtr '';f ljry )rSC; fls, le; t3 tl';si :Jw |dr1i

Gfrb
4676. Dari Maimunah M: Bahwasanya Rasulullah SAW ditanya
tentang tilan yang jatuh pada mentega, lalu mati. Beliau bersabda,
"Buanglah tikusnya dan mentega di sekitarnya, lalu makanlah
mentega kalian. " (HR. Ahmad, Al Bukhari dan An-Nasa'i)
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4677. Dalam riwayat lainnya disebutkan: Bahwa beliau ditanya

tentang tihts yang jatuh ke dalam lemak (mentega)' maka beliau

bersaida, "Bila lemak itu beku, maka buanglah tilax itu dan lemak di

sekitarnya, namun bila lemak itu cair, maka ianganlah kalian

mendekntinya (iangan memakannya)." (HR' Abu Daud dan An-

Nasa'i)

o ' ' o-"" i:r6 fffi nr J'J,1r',tr,iu,,#i;'.i'rrj ,fr€*)"
o* ,:4,1f:l- ; q;6j6'tA t:L i,f t1 :Jv 

"c;t;
6:rl ,i1r'r;i ittrl .ij; x *Y ok

4678. Dari Abu Hurairah M, ia mengatakan, "nasututtatr S.eW

ditanya tentang tilan yang iatuh kc dalam lemak lalu mati, maka

beliau bersabda, 'Jilra lemak itu belat, mala anglutlah tilan itu dan

lemak di sekitarnya (alu buanglah), ftemudian maftanlah yang

sisanya. Namun bila lemak itu cair malu ianganlah knlian

mendelratinya (memakannya,). "'(HR. Ahmad dan Abu Daud)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Tentang hadits

Abu Hurairatr, At-Tirmidzi mengatakan, "Ini hadits yang tidak

terpelihara. Aku mendengar Muhammad bin Isma'il (yakni Al

Bukhari) mengatakan, 'hi keliru."' Yang benar adalah hadits Az-

zuhri, dari ubaidillah, dari Ibnu Abbas, dari Maimunah, yaitu hadits

yang sebelumnya.

Ucapan perawi (lalu mati), berdasarkan hadits ini, salatr satu

pendapat Ahmad menyatakan, bahwa lemak cair yang terkena najis

maka tidak menjadi najis kecuali bila berubah. Pendapat ini juga yang

dipilih oleh Al Bukhari.
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Bab: Adab Makan

'J-ili ,Jw'€Li Ftttt:ffi ;ur J?rjG ,Uu -*rG *
it:r> .:-i, ^:)i ,* ltn,W,{)i'Cd oi i' *

(t3.;a tqi,)t, 
^*t1 r$ ;)t;'f1r'r3i

4679. Dari Aisyah, ia berkaro, "nrrulullah SAI| bersabda, ,Apabila

seseorang di antara kalian makan, maka hendaklah ia mengucapkan
Bismillaah. Bila ia lupa mengucapkannya di awal, maka hendaklah ia
mengucapkan Bismillaahi 'ala awwalihi wa aakhirihi [dengan
menyebut nama Allah pada awal dan akhirnyaJ. ,,, (HR.Ahmad, Abu
Daud, Ibnu Majah dan At-Tirmidzi, dan ia menshahihkannya)

,!,4r'€'r3i ..1irr, ) :Jv ffi'"uttLi ,q;,

,b$lr& Jtij
t,t-r. ' 1

.rtl^,itJt3:t tp ceJt-l-:, ,';i;
u,

Yi
t, c / t...ta>l ol1;) .4JLi.i

4680. Dari lbnu

.., c ,

-* u'l ,f

ojt
C/

J
o

o6L7',r_iLJr

.t. A. , i . c)... tl.t ct/.
(a.>-:ve 1 €b-)lS tjl> gljUu'-jtr;jt; f5\,

Umar M, bahwasanya Nabi SAW bersabda,
"Janganlah seseorang di antara kalian maknn dengan tangan kirinya,
danjangan pula minum dengan tangan kirinya, karena sesungguhnya
syetan itu makan dengan tangan kirinya dan minum dengan tangan
kirinya." (HR. Ahmad, Muslim, Abu Daud dan At-Tirmidzi, dan ia
menshahihkannya)

lz c/

6;l ,:lq oi ,Q;.,
t.

erV:Ju.lt--,-},,t ?) €, df * rl :dt ffE
u-,.tf i1j Gi igrl .nb:,j ;rI .,

it ol ,q{*., ,;rV it ,f
t'rtr'e \', ,*v q f;gJ

(;rJr3',1u,-jt ,

4681. Dari lbnu Abbas M, bahwasanya Nabi SAW t"rroUr,
"Keberkahan itu turun di bagian tengah makanan, maka makanlah
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(mutai) dari pinggirnya, dan janganlah (mutai) mllwn dari

tengahnya."(HR.'"Alrmad,IbnuMajahdanAt-Tirmidzi'dania
menshahihkarurYa)

.W "';t ;*'q. e* * ilv t#' ^a' Ui i';'J f
'J-?', ,?nt";' ,:Pe (-:;.'J\- ,^LL)t e.4 L5!U6')

(*'r'b qq"F't"M'
4682.Dari(ImarbinAbusalamahM,iamenuturkan,,,Ketikamasih
kecil,akudiasuhotehNabiSA\L,danketikatangankuhendak
mengambil makanan di piring, beliau berkata kepadalru' 'Hai nak'

sebutlah nama Allah, matcanlah dengan tangan knnanmu dan

makanlah makanan yang di deltatmu" " (Muttafaq 'Alaih)

q';n X (t ei,# &r J';r i6 'i6 r*b'er?L'€i r
GFLry\Y,o';,l;t'',1

4683. Dari Abu Juhaifah RA, ia berlrata, 
,,Rasulullah SAW bersabda,

'Adapunaku,makaalattidakmakansambilbertopang(bersandar)""

6n. fama'atr kecuali Muslim dan An-Nasa'i)

o3')'r-3 ) FJI3 :'Js': ,i;iLst iiSti', ,a;^2)l ',-);'oi tr/1r, 9@.
z tzoIt,... i)"i,"Z r'i(;Lbi ts ;^.'-30 ;lY'fJ, "r*-'r'':i i$ 11'a?]t Ew

4684.DariAnasM:BahwasanyasetelahNabiSAWmenyantap
makanan, beliau menjilat ketiga jarinya' dan beliau bersabda"'Jika

makanan seseorang di antara kalian terjatuh' hendaklah

membersihknnnya ia,i kotoran lalu memakannya dan tidak
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membiarl@nnya untuk syetan." Beliaujuga memerintahkan kami agar
mengusap piring, dan beliau bersabda, "sesungguhnya kalian tidak
mengetahui, mana makanan kalian yang ada berkahnya.,, (HR.
Ahmad, Muslim, Abu Daud dan At-Tirmidzi, dan ia menilainya
shahih)

,,-!,*,;6,-9 -6ffi 4rr* 'ju*ga 
*;.t4t,f

(";;i',tb .i W,. Sj;;'l;* i,*t,'b:u,jG .-q r:i
4685. Dari Al Mughirah bin Syu'bah RA, ia mengatakan, ,,pada 

suatu
malam, aku bertamu kepada Nabi SAW, maka beliau pun
memerintahkan (pelayannya) untuk memotong iga kambing, lalu
dibalrar (dimasak). Lalu beliau mengambil pisau besar, kemudian
memotonglrannya untuklat " (HR. Ahmad)

o:i'i ,:;;i ry,a,*'fi ;i W lt J;:,Lf :+*p rv r
J;r':ulG ,r*;i* €6 :fr $rrt t",tirb i ,F ,Jui .d,
c ! o...".i.."€ ,e:,i';.'e:rt ?t A|i rri3 ,!'i-'; 'e}t ,t :;ffi .i,r
a! t...,o.t'.c -. czzzczt'c '.... "-? t--,-.. a .',

7 .eX- ;'e3 ,i_'i- ;.'^r> Jrrr,;#q !#i OGr rf
.;; i3!i e tia jC l; q;;vr v ,,!ti tpsf ,, '"tr, ,jG

4686. Dari Jabir M: Bahwasanya Rasurulrah sAW menghampiri
kamar salah seorang istrinya, lalu beliau masuk, kemudian beliau
mengizinknnku masuk, lalu beliau bertanya, "Apakah ada makan
siang?" Mereka (para pelayan beliau) menjawab, ,,ya.', Lalu
dibawakan tiga buoh roti, kemudian Rasulullah sAW mengambil
sebuah roti lalu beliau letakkan di hadapannya, lalu mengambil satu
lagi dan beliau letakkan di hadapanku, kemudian yang ketiga beliau
belah menjadi dua, setengahnya diletakkan di hadapannya dan

t t. t. I . c I t ..

P-l J->l oly;)
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setengahnya lagi diletakkan di hadapanlan, kemudian beliau bertanya,
,Ada bumbu?' Mereka menjawab, "Tidak ada, kecuali sedikit caka.'

Beliau berkata, "Bawakan ke sini. Itu bumbu yang baik"' (HR'

Ahmad dan Muslim)

.;'J jrf- :';i>v, oi :,# sf ;. a1L ;r.*,'€i *
- {t'611 :WUt;t,F'r6,itb ffi l' )';}.y -f

oi' t"at' ,(.Jr , j lJ br;r tf 
'djl 

u+ iJu .irtJ:'cJ*'s(* ,r*) .C,. v, v,
4681. Dari Abu Mas'ud uqbah bin Amr M: Bahwa seorang laki-laki

dari knumnya, yang biasa dipanggil Abu syu'aib, membuatkan

makanan untuk Rasulullah SAW. Kemudian ia mengutus orang

kepada Nabi SAW (untuk mengundangnya), "Datanglah engftau dan

lima orang lainnya bersamamu." Kemudian beliau mengirim orang

kepadanya untuk menyampaikan, "Minta diizinlun untukku orang

yang keenan. " (Muttafaq 'Alaih)

>J,JGt lLf pi 6y. iJu W Ut'o1,,riq' f& l, *
@L';$ 4\it#x-&i:i.'#-

4688. Dari lbnu Abbas M, bahwasanya Nabi sAl( bersabda,

"Apabila seseorang di antara kalian telah memakan makanan, makn

jaiganlah ia mengelap tangannya, akan tetapi hendaklah ia

menj il atny a atau meni ilatkannya. " (Muttafaq' Alaih)

$ u, t^)'Jtl ),''\ri'r!1 ibr s
4689. Diriwayatkan juga oleh Abu Daud, dan ia menyebutkan dalam

riwayatnya: "dengan saPu tangan."

\'€:L iJv': ,a;L$)r, g1\i *;i W 4t of :'$ vG e
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4690. Dai Jabir M: Bahwa Rasulullah SAW memerintahkan untuk
menjilat jari dan piring, dan beliau bersabda, "sesungguhnya kalian
tidak mengetahui, mana makanan kalian yang ada berkahnya. " (IIR.
Ahmad dan Muslim)

,,', '""i'i ^U ,f Fr $:Jv# ar J';:j"oi o+st ^:r;;i *
t c2,-. t.z t.z t.o/t., l,o'? t1 o

($b-)tS fV ,llS "r^>l ol-2-2) .i,4ill 4 c:ri,lz-l
4691. Dari Nubaisyah Al Khair, bahwasanya Rasulullah SAW
bersabda, "Barangsiapa makan dengan menggunakan nampan
lremudian ia menjilatnya, maka nampan itu memintakan ampunan
untuknya. " (HR. Ahmad, Ibnu Majatr dan At-Tirmidzi)

Liffi;y:Jui,]f. *nv'jui islt',*L,'b'j-t')t
. ', t t4 ..

,f P ut:J.b; Je

.l*;1, ;r7 ,ct;rrtut?;t*t ot,i'*; \ *b'V ,ct.,s?r(tst-jc?f vr ,$16 ti'67
(o6 itjUr,;jt igrl

4692. Dari Jabir, bahwasanya ia ditanya tentang berwudhu karena
telah memakan makanan yang disentuh api, ia mengatakan, "Tidak.

Dulu lmmi pada masa Nabi SAW tidak menemukan makanan seperti
itu kecuali sedikit, dan bila kami mendapatkannya, kami pun tidak
mempunyai sapu tdngan, kecuali telapak tangan, lengah dan kaki, lalu
kami shalat, dan tidak berwudhu lagi." (HR. Al Bukhari dan Ibnu
Majah)

It k ,+'G's'-(. u:ffi "tr J';', Jv :Ju,*bi;;'Gi'*
(€frt yt i:;jr i\r1 .* r1', ;r.* ,i"A Ubii ,:oi;;-

,.
;tirri'ot; tiy ,T ,l il:iJ' i "i: 

,y V y ffi '1t or1;ciE-ti>; ;rJ 'Ct ltt)t.
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4693. Dari Abu Hurairah M, ia berlrata, "Rasulullah SAIY bersabda,

'Barangsiapa tidur sementara di tangannya masih ada bekas aroma

makanan yang tidak dicucinya, lalu ia terkena sesuatu, maka

hendabtya ia tidak mencela kecuali dirinya sendiri."' (HR. lmam

yang lima kecuali An-Nasa'i)

t:# g M' iJLr'i$6 t, rir ok W 1r',:i :.;vf eri *
r.zz ..r/ tcz tca .t 1,. 6,1 '-,. t j7. .o', .. 

k.rrj r*oly) .E; 4E Giu 11 cl)t' )f ,',lirr nn ,y

(;L:-o'1 te ;-'-!t, f6,.t t t3t:";Ir'e t4,'#i
4694. Dari Abu Umamah: Bahwasanya apabila Nabi SAW

mengangkat piringnya (selesai makan), beliau mengucapknn,

"Alhamdu lillaahi katsiiran thalyiban mubaarakan ftih, ghaira
makliyyin wa laa muwadda'in wa laa mustaghnan 'anha rabhanaa

lsegala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak, baik dan penuh

berlrnh padanya, yang selalu dibutuhkan, diperlukan dan tidak bisa

ditinggalkan, ya Tuhan kamil." (HR.Ahmad, Al Bukhari, Abu Daud,

Ibnu Majah dan At-Tirmidzi, dan ia menshahihkannya)

J1"r?.t 6G: ,s!t g -ru"i' ,So :e n L? 6y;:6 ,?'€j
<Ur$t irrry .rlr;9- t')'6J ?

469 5 .Dalam lafazhlainnya disebutkan : Apabil a betf au, 
"l 

u oi *akon,
beliau mengucapkan, "Alhamdu lillaahil ladzii kafaanaa wu

f,rwaanaa, ghaira makftyyin wa laa makfuurin fSegala puji bagi

Allah yang telah mencukupi kami dan mengenyangkan kami, yang

selalu dibutuhknn dan tidak diingkarif. " (HR.Al Bukhari)

i)-:;;li ,Ju'qrr')i J?i 6 ffi'nlr ok ,Jv *'€3'*
'q;-'-itj'rrr;'j1-,'t,.3li fj; .:;p** tk') 66') r*yi'a:sr

tt,
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4696. Dari Abu Sa'id, ia mengatakan, "Apabila beliau trioh *okon
atau minum, beliau mengucapkan, "Alhamdu lillaahil ladzii
ath'amanaa wa saqaanaa wa ja'alanaa muslimiin fSegala puji bagi
Allah yang telah memberi kami makan, memberi kami minum dan

menjadikan kami orang-orang yang berserah dirif." (HR. Ahmad,
Abu Daud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah)

i=ji :Ja 6w'Fi'; '# &r J';:., i6 'jrj ;i ; tv *
u li i,r * :n,t:'q {;'*> ^*:;rti"s*1|5!ty.
{ z z o o . ',.a, I c1,., t.z tc.. t.o 1t... o'. c .4'.

tr c-JJ> :LlLi-, cg;Jr;Jl2 a.z-V drJl; J->l ol-1-2) .n+:;,, lli;

<Ur
4697. Dari Mu'adz bin Anas, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabcla,

'Barangsiapa setelah makan mengucapkan Alfuamdu lillaahil ladzii
ath'amanii haadzaa wa razaqniihi min ghairi haulin minni wa laa
quwwah lSegala puji bagi Allah yang telah memberilru makanan ini
dan menganugerahkannya kepadaku tanpa daya dan kekuatan

dariku), niscaya Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu),
maka Allah mengampuni dosanya yang telah lalu."' (HR. Ahmad,
Ibnu Majah dan At-Tirmidzi, dan ia mengatakan, "Hadits hasan

gharib.")

dt iWtwhtLrui,y,ffi it Jyr'JG:jG,t& ctt 6
L-l':))t:. t+t i,yu tl ilr iy",,';3 .yt:; t*ab.i ui 3rq

,rA, br?,'ts;,J-?A A,ffi ir'J';:, jn, \'r:\;j'f
(Gfrtl1 L=jr |t:r:, .ft ,;,*,tpt,

4698. Dari lbnu Abbas, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda,
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'Barangsiapa yang dianugerahi makanan oleh Allah, hendaklah ia

mengucapkan Allahumma baarik lanaa fiihi wa ath'imnaa khairan

minhu lYa Altah berkahilah kami padanya, dan berilah kami

makanan yang lebih baik darinya). Dan barangsiapa yang dianugeri

susu oleh Allah, hendaklah ia mengucapkan Allahumma baarik lanaa

fiihi wa zidnaa minhu lYa Allah berkahilah kami padanya dan

tambahkanlah untuk kamil.' Rasulullah SAW iuga bersabda, 'Tidak

ada sesuatu pun yang bisa menyetarai makanan dan minuman selain

susu."'(HR. Imam yang lima kecuali An-Nasa'i)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Sabda beliau

(Apabita seseorang di antara kalian makan, maka hendaklah ia

mengucspkan Bismillaaft) menunjukkan disyariatkannya membaca

basmalah ketika hendak makan, dan bahwa orang yang lupa

mengucapkan basmalah sebelum makan, hendaknya ia mengucapkan,

"Bismillaahi 'ala awwalihi wa aakhirihi."
Sabda beliau (Janganlah seseorang di antara kalian makan

dengan tangan kirinya, dan iangan pula minam dengan tangan

kirinya) menunjukkan larangan makan dan minum dengan

menggunakan tangan kiri. Hadits ini juga mengisyaratkan untuk

menghindari sikap-sikap yang menyerupai perbuatan syetan.

Sabda beliau (Keberkahan ilu turun di bagian tengah

makanan ...dst.) menunjukkan disyariatkannya memulai makanan

dari pinggirnya sebelulm bagian tengahnya.

Sabda beliau (Adapun aku, maka aku tidak makan sambil

befiopang (bersandar)), sebab lahirnya hadits ini berkenaan dengan

kisah orang baduy yang disebutkan dalam hadits Abdullah bin Busr

yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ath-Thabarani dengan isnad

hasan: Nabi SAW diberi hadiah daging kambing, lalu beliau duduk

bertopang pada lututnya sambil maknn, maka seorang baduy berkata

kepada beliau, "Duduk apa ini?" Beliau bersabda, "Sesungguhnya

Atlah telah menjadiknnht hamba yang mulia, dan tidak menjadikanku

hamba yang sombong lagi keras kepala." Al Khithabi mengatakan,

"Nabi SAW melakukan itu sebagai sikap rendah hati beliau terhadap
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Allah Ta'ala." Pensyarah mengatakan: Ada perbedaan pendapat
mengenai bertopang dimaksud. Ada yang mengatakan, "Duduk
dengan cara bagaimana saja untuk makan (sambil bertopang)." Ada
juga yang mengatakan, "Miring ke salah satu sisinya." Ada juga yang
mengatakan, "Bertopang pada tangan kirinya yang menyentuh lantai.,,
Ibnu Al Jauzi menandaskan, bahwa itu adalah condong ke salah satu
sisi. Para salaf berbeda pendapat mengenai hukum makan sambil
beropang, Ibnu Al Qadhi mengatakan, "Bahwa itu merupakan
kekhususan Nabi SAW." Al Baihaqi melanjutkan, 'Namun
dimakruhkan untuk selain beliau, karena sikap itu merupakan sikap
orang yang merasa besar. Asalnya sikap itu dari para raja non Arab.,'
Pensyarah mengatakan: Jika memang hal itu makruh, atau
bertentangan dengan yang lebih utama, maka yang lebih baik adalah
duduk biasa untuk makan, yaitu dengan melipat kaki dan duduk diatas
telapak kaki, atau dengan menegakkan kaki kanan dan menduduki
telapak kaki kiri.

Uc ap an perawi (m e nj il at j ar iny a) menunj ukkan dianj urkannya
menjilat jari untuk meraih keberkahan makanan dan
membersihkannya.

sabda beliau (hendaklah membersihkannya dari kotoran raru
memakannya),menunjukkan disyariatkannya memakan makanan
yang terjatuh setelah dibersihkan dari kotoran yang menempelinya.

Sabda beliau (maka janganlah ia mengelap tangannya),
kemungkinan yang dimaksud dengan tangan di sini adalah ketiga jari
yang digunakan untuk makan, dan mungkin juga bahwa yang
dimaksud adalah telapak tangan. Al Hafizh mengatakan, ..yang

dimaksud adalah yang pertama (yak i jari), namun hukumnya
mencakup bagi orang yang makan dengan telapak tangannya, atau
semua jarinya ata:u sebagian jarinya."

Ucapan perawi (Kemudian beliau mengirim orang kepadanya
untuk menyampaikan, "Minta diizinkan untukku orang yang
keenam.) menunjukkan bahwa orang yang diundang makan, lalu ada
orang lain yang ikut tanpa diundang, maka hendaknya ia (yang
diundang) mengizinkannya dan tidak melarangnya, kemudian ketika

I
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sampai di depan pintu si pengundang, hendaknya ia (yang diundang)
memberitahukan si pengundang dan memintakan izin padanya, dan si

pemilik makanan (si pengundang) dianjurkan untuk mengizinkannya

bila kehadiran orang tersebut (yang tidak diundang) diperkirakan tidak
akan menimbulkan kerusakan, dan bila menolaknya, maka hendaklah
menolaknya dengan cara yang halus.
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KITAB MINUMAN

Bab: Pengharaman Khamer dan penghapusan yang
Membolehkannya

flr d At ri U :Jtt ffi lt J';'r'oi ,riy, * i.r *
<is u -jrl1.*t:*,lt itjrl' .6:?\i e A?,q'A?

4699. Dari lbnu umar M, bahwasanya Rasurullah sAW bersabda,
"Barangsiapa minum khamer di dunia lalu tidak bertaubat darinya,
maka diharamkan (mendapatkannya) di akhirat.,, (HR. Jama,ah
kecuali At-Tirmidzi)

,;: *k ,-;rt;ni:ffi it J'yrji,JG,:W;;:r^ €ri.*
(iu' u: itjtl

4700. Dari Abu Hurairah M, ia berkata, "Rasuruilah sAW bersabda,
'Pecandu khamer adalah seperti penyembah berhala.,,, (HR. Ibnu
Majah)

W-L1 ,rtltt$U,,lr,
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4701. Dari Abu sa'id, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah sAw

bersabda,,Wahaimanusia,sesungguhnyaAltahmembencikhamer,
danmudah-mudahanAllahakanmenurunkansuatuperintah
tentangnya, maka barangsiapa yang mempunyai sesuatu darinya

hendaklah ia meniualnya lalu memanfoatkannya.' Tidak berapa lama

kemudian, Rasulullah SAW bersabda, 'sesungguhnya Allah telah

mengharamkan khamer. Barangsiapa yang sampai kepadanya ayat

ini, sedangkan ia mempunyai sesuatu darinya (dari khemar)' maka

janganlahiameminumnyadanjanganpulamenjualnya.,'Maka
orang-orang pun mengeluarkan khamer yang ada pada mereka di

jalaian Madinah lalu menumpahkannya' " (HR' Muslim)

o o( -o-i o i c .z

U Jl- e'* A dr-?/,
'ok iJv 

'u#t'
zz I cr .

-P,lt f). tc, /l

ut Jy)
).',0 t z
o})l jJ--)

',:rr,o ,4ttiji&;
t'-i: c '.a)9 - ef ))
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,O)i U :ffitl

;Jta a")& .rE

3 t,t', -Tt;G *a/ .'i''.> \ .

t\i;? t'r tf ;-A? 6i',tr'S' ,Yit
';ii .rg i;6'-n ?? ,s;ttLt.W lnt J'v'r'J\rt .Q l;:r

(G-ar, ryt',;i iritl,Gh)t g.U /u A
4702. Dari lbnu Abbas RA, ia mengatakan, "Rasulullah sAlltl

mempunyai seorang teman dari Tsaqif -atau Daus-' lalu orang itu

meiiumpai beliau pada saat penaklukan Makkah dengan membawa

sekantung khemar untuk dihadiahkan kepada beliau, maka beliau pun

bersabdi, 'llrahai fulan, apakah engkau tidak tahu bahwa Allah telah

mengharamkan khamer?' Maka orang itu menoleh kepada budalcttya
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lalu berkata, 'Pergilah lalu juallah.' Rasulullah SAW pun bersabda,
'Sesungguhnya Dzat yang telah mengharamkan meminumnya, telah
mengharamkan pula penjualannya.' Lalu orang itu memerintahkan

ftudaknya), lalu khamer itupun ditumpahkan di Batha'." (HR.
Ahmad, Muslim dan An-Nasa'i)

lt {;).u.r^i;,iir -Ar, ,t? {,*'r'r( ::*Ll.!:r:'€i
.j; t-:t, W,.

4703. Dalam riwayat Ahmad yang lain disebutkan: "Bahwa seorang
laki-laki keluar, saat itu khamer masih halal, lalu ia menghadiahkan
sekantong khamer kepada Rasulllah SAW." Kemudian dikemukakan
seperti tadi.

.j1 uru6

l, c 1 .'-',i
. o_geu ,) -Lc

c.
c)'t.* *.!, & 4t Oy" ots Y,-)"oi ,i;;'g.,i ?

)t? i 6t,W'o;r Jt;i .'*,? $j ,t1G
:'.-
)tji :S*jr Sw

4?,r*it ri,jd .16;?? q]; ?? , nt';'t,Jv l&j
;Ji i;u .;'.iit A ?rc"'oi ?? t#?,ri tf iSu s'fir

4704. Dari Abu Hurairah: Bahwa seorang laki-laki menghadiahkan
sekantong khamer kepada Nabi SAW, lalu pada suatu tahun ia
menghadiahkannya kepada beliau, saat itu khamer telah diharamkan,
maka Nabi SAW bersabda, "Khamer telah diharamkan." Laki-laki itu
berkata, "Apo boleh aku menjualnya? " Beliau bersabda,
"Sesungguhnya Dzat yang telah mengharamkan meminumnya telah
mengharamkan pula penjualannya." Lak-laki itu bertanya lagi, "Apa
boleh aku memberikannya kepada orang yahudi agar
menghormatiku?" Beliau bersabda, "sesungguhnya Dzat yang telah
mengharamkannya, telah mengharamkan pula memberikannya orang
yahudi untuk dihormati." Laki-laki bertanya lagi, "Lalu apa yang

.cto,l c.l?
(o.r1l-" i ,j-i|r i\r1 .,t;Air ,p t{:, :)v t1'1bi
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harus aku perbuat dengannya?" Beliau bersabda' "Tumpahkanlah di

Batha'. " (HR.Al Humaidi di dalam Musnadnya)

,- ii ie ,s"r:u ,o6 L" ?t *1'J'i :J$ y''F it *
t- :,ry "";osr'6 ;,;1"-,+l t q #\ ,-J\ * U'fub
oij U;i i |&'.Sa tJtr ixr 

'J$ k A.e: ,)t'J'.r',

|ve'iit'6; :'[3o ,4cr*'i:$i^,A\ f;-P l] 'Oi, '!'o,o 
"t .;>",,1t a,j 6.:F I rjl ,;ur 

'J';', 
\:- $Wf-, cP-€ii (>.

;r;lii r-'r *!i') #0 At cv r;i, ilt 't, lh 'd'i
.';ar'6;'# l, [;'ri\ri .^':)i(u,il' ,W';';t

(,.y'e. ,)yt i'rti'il t'tr>
4705. Dari lbnu Llmar M, ia menuturkan, "Telah diturunkan tiga

ayat mengenai khamer. Yang pertama kali diturunkan adalah ayat:
,Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi23,' lalu

clikatakan,'Khamer telah diharamkan.' Kemudian ditanyakan,
,wahai Rasulullah, apa boleh kami metnanfaatkannya, sebagaimana

yang dikatakan Altah?' Beliau tidak memberikan iawaban, lalu

turunlah ayat ini: janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam

keadaan mabul?a,' lalu dikatakan, 'Khamer telah diharamkan karena

pengaruhnya.' Mereka berkata, 'Wahai Rasulullah' kami tidak
-meminumnya 

ketika menielang shalat.' Beliau tidak menjawab, lalu

turunlah ayat: 'Hai orang-orang yang beriman' sesungguhnya

(meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi

nasibdenganpanah,adalahperbuatankejitermasukperbuatan

Yaitu ayat: "Mereka bertanya kepaclamu tentang khamar dan judi-' Katakanlah'

'Pada Leduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manJaat bagi manusia'

irtap,l ,tosa kerluanya lebii besar tlari manfaatnya' "' Qs' Al Baqarah {2): 219 '

Qs. An-Nisaa' (4):43.

23
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syetan.z5 Rasulullah SAW pun bersabda, 'Khamer telah
diharamkan. "'(HR. Abu Daud Ath-Thayalisi di dalam Musnadnya)

,Jtlb -iti i - :)t lu g* :Js ly eri i ,*.*
'oit:$ c,J.Jt q [w') t1G:ri
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ilf ) ,,:'l;tJlrt q1r 6-"b ,Lii ,'u1'371ii

i>-%t t;F v rrXr ;$ Q*) r;) ,ffi ?nt'l;ii,jG .o':i# c

<;;L;r',su-j, t',:.,> .[i'j'-fi c, f-#i ,r a.,tt $:r,
4706. Dari Ali, ia mengatakan, "Abdurrahman bin Auf membuatkan
makanan untuk kami, lalu ia mengundang kami dan menyuguhkan
khemar kepada kami, kemudian khamer itu menghilangkan kesadaran
kami. Lalu tibalah waktu shalat, dan mereka menyuruhku maju
(mengimami mereka), lalu aku membaca: Qul yaa ayyuhal
kaaftruun, laa a'budu maa ta'budilun, wa nahnu narbudu maa
ta'buduun [Katakanlah, 'Hai orang-orang kafir! Alat tidak akan
menyembah apa yang kamu sembah. Dan kami menyembah apa yang
knmu sembah.'J" Lalu Allah 'Azza wa Jalla menurunkan ayat: 'Hai
orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang knmu
dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu
ucapkan.z6 " (Diriwayatkan oleh ArTirmidzi, dan ia
menshahihkannya)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Sabda beliau
(Barangsiapa minum khamer di dunia lalu tidak bertaubat darinya,
maka diharamkan (mendapatkannya) di akhirat), Al Khithabi dan
Al Baghawi mengatakan, "Pengertian hadits ini: Tidak akan masuk
surga. Karena khamer merupakan minumann ya para penghuni surga.,,
Ibnu Abdil Ban mengatakan, "Pengertian hadits ini menurut Ahlus

" Q..Al Maaidah (5): 90.

'u Qr.An-Nisaa' (g: a3.
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Sunnah,bahwapeminumnyatidakakanmasukSurgadantidakakan
meminumnya di surga, kecuali bila Allah mengampuninya

sebagaimana pada dosa-dosa besar lainnya. Jadi nanti tergantung pada

kehendak Allah." Pensyarah mengatakan: Mungkin juga ia masuk

Surgakarenadiampuni,kemudianiatidakminumkhemardidalam
,*!u dan jiwanya tidak cenderung terhadapnya. Hal ini ditegaskan

otelr tradits Abu Sa'id: "Barangsiapa mengenakan sutera di dunia

maka ia tidak akan mengenakannya di akhirat,,, Walaupun ia masuk

surga, dan para penghuni surga mengenakannya' nalnun ia tidak

mengenakannya. Di Lagian lain pensyarah menyebutkan: Konteks

kedua hadits ini menunj,,t.ku,' bahwa ia tidak akan minum khemar di

surga dan tidak akan mengenakan sutera, karena ia telah terlebih

aatrutu menggunakannya. Sebagian ulama kontemporer merincikan,

bahwa yang meminumnya karena menganggap halal' maka ia tidak

akan meminumnya kelak. Adapun yang meminunnya padahal ia tahu

bahwa itu diharamkan, maka ia tidak akan meminumnya dalam jangka

waktu tertentu, atau boleh dikatakan bahwa penangguhannya itu

adalah sebagai balasannya bila ia dibalas'

Sabdabeliau(Pecandukhameradalahsepertipenyembah
berhala), ini ancaman keras, karena penyembah berhala adalah

kekufuran yang paling buruk' Maka menyerupakan pelaku

kemaksiatan dengan penyembah berhala merupakan penyerupaan

yang sangat mendalam dan sangat buruk'

Ucapanperawi(DariAli,iamengatakan"'Abduruahmanbin
Auf membuatkan makanan untuk kami dst')' hadits ini

diperdebatkan sanad dan matannya. Al Hakim mengeluarkan riwayat

tentang penafsiran surah An-Nisaa': Dari Ali RA: "seorang laki-laki

Anshar mengundang kami untuk minum khamer sebelum

diharamkannya khamer, lalu tibalah waktu shalat Maghrib, kemudian

seorang laki-laki maju (mengimami), lalu ia membaca' 'Qul yaa

ayyuttit kaafiruun,, kemudian bacaannya kacau. Maka turunlah ayat:

janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk'"'

Selanjutnya Al Hakim mengatakan, "shahih'"
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Bab: Bahan Pembuat Khamer, dan Bahwa Setiap yang
Memabukkan Adalah Haram

'FJi i$ W Ut ,f ,i;:-o'o-..1 '*
<U r$t'tt u.'iit lrr.,1 .ae1

4707. Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Khamer

itu dari kedua pohon ini: kurma dan anggur. " (HR. Jama'ah kecuali
Al Bukhari)

.'r"e,:'ilt *'i'j;lt, |67 -,;lr'ot i,Su e ,fi V
@:,

4708. Dari Anas M, ia mengatakan, "Sesungguhnya khamer telah
diharamkan. Saat itu khamer (terbuat dari) permulaan kurma dan
kurma. " (Muttafaq 'Alaih)

'# 3,-; Jj,:.i? q pt W |.t? :is :!',g:
i .,:

(.5.,r"=Jr it:r> .'Afr'ilt cp {Ai,y+ yt ."Ctri
47 Og . Dalam iatazhlainnya disebutkan : (Anas) * 

"ngot 
okrn, i'kho*r,

diharamkan atas kami ketika diharamkan. Saat itu kami tidak
menemukan khamer anggur (yahi di Madinah) kecuali sedikit,
sedangkan kebanyaknn khamer kami adalah (terbuat dari) permulaan
kurma dan kurma." (HR.Al Bukhari)

gy' q.6, ,:;ijt e1" U ;*1i :f ij,' i:;i a ,p'q.',
(iJ^., itir> .;.r yt ",+r;

4710. Dalam lafazh lainnya disebutkan': "Allah ,iloh *rnu*nko,
ayat yang di dalamnya disebutkan pengharaman khamer, sedangkan
di Madinah tidak ada minuman lain selain yang terbuat dari kurma."

t'rt
0t")
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(HR. Muslim)

i,'o;,i a

@L';r$ .t#';ti tA;rt ;i t"

4711. Dari Anas, ia mengatakan, "Aku memberi minum kepada Abu

ubaidah, Abu Thalhah dan ubay bin Ka'b yang berupa khamer yang

terbuat dari rendaman kurma basah, zahwz1 (permulaan kurma) dan

kurma kering, lalu datanglah seseorang kepada mereka dan

mengatakan, 'sesungguhnya khamer telah diharamkan.' Maka Abu

Thalhah berkata, 'Wahai Anas, berdirilah lalu tumpahkanlah.' Maka

aku pun menumpahkannya." (Muttafaq Alaih)

13i i};^r,*jU uf, ,;at i;;'J'i i,Ss M';* it ,f
<Uj'J,',t'rr> ,),:l\ -(;'"et t, y?l

4712. Dari lbnu (Jmar RA, ia mengatakan, "Telah turun

pengharaman khamer, sementara di Madinah saat itu ada lima jenis

minuman, namun tidak satu pun minuman (yang terbuat dari)

anggur. " (HR. Al Bukhari)

,$fr,*-j]t g', :a-,.".; ;r,,

,* W, l^t ;G 6 ;A$ . *$,abLr1,W
4713. Dari lbnu (Jmar M: Bahwa (Jmar M berpidato

mimbar Nabi sAW, "Amma ba'du. wahai manusia. sesunggunnya

telah diturunkan pengharaman khamer, yaitu yang berasal dari lima

,, Az_Zahw adalah permulaan kurma yang berwarna merah bercampur kuning.
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jenis: Dari anggur, larma, madu, gandum dan gerst28. Khamer
adalah yang menghilangkan akal (kesadaran)." (Muttafaq 'Alaih)

,/j ,W &;t ,y'ot ',ffi 
it J;, J$ :Jts ;i ; ;:t;Ar ;

:,, ,,,; .', .:,.' o't. - 2 4o, oo.',' ,' o'o. .:,..l-* J,--,Jl y1 clr^> -.J1 AS clr--- .-{rl U) d-.> ri^Jl'dF 
\!.L*;.)t'lt r>

4714. Dari An-Nu'man bin Basyir, ia berkata, "Rasulullah SAW
bersabda, 'Sesungguhnya dari gandum itu bisa terlahir khamer, dari
gerst bisa terlahir khamer, dari anggur kering bisa terlahir khamer,
dari ku,rma kering bisa terlahir khamer dan dari madu juga bisa
terlahir khamer. " (HR. Imam yang lima kecuali An-Nasa'i)

#"F * 4i ei, :'r'rr;'rfrr 
";i;r;4715. Ahmad dan Abu Daud menambahkan: "Dan Aku melarang

setiap yang memabukkan. "

k, ,y- ,s:;k :le w'etli ,:;; ;t r,/
(fG Jti'q:dt \lALt:"At itjrl

4716. Dari lbnu Umar, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "setiap
yang memabukkan adalah khamer, dan setiap yang memabukkan
adalah haram. " (HR. Jama'ah kecuali Al Bukhari dan Ibnu Majah)

Qarfl:t:V;tr;> 'rrr f kj,?, 5:J Sr ,rt'g:
4717. Dalam lafazh lainnya disebutkan : "Setia]' Wng *"*otui*on

adalah khamer, dan setiap khamer adalah haram. " (HR. Muslim dan
Ad-Daraquthni)

2E Gerst adalah semacam gandum yang dipakai untuk membuat bir.

.?tr
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,)J1)r y ;'t,dtfffi li J',;'.,'Ji ,uG',av'oP?
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4718. Dari Aisyah M, ia menuturkan, "Rasulullah sAW ditanya

tentang al bit', yaitu wine (khamer) madu yang biasa diminum oleh

orang-orang Yaman, maka beliau bersabda, 'Setiap minuman yang

memabukkan adalah haram. "' (Muttafaq' Alaih)

t3 ft;',t'Vi,:t'J';:rU'.-ii 'iu"g ;';'€i *
,t'r'r'4(r,W &'i -\;)ti;iafr :r*=ru 'nU'#,l*, w y, i';'r'ok:, :Ju .* & fi ,.Yrr 

'r"st

@r'6;X).?+ #'J? :W,y.(P..#t et;
4719. Oori iU, Musa *, ,o' menurutkan, "Aku berkata' 'Wahai

Rasulullah, berilah kamifatwa tentang dua jenis minuman yang biasa

kami buat di Yaman: al bit', yaitu terbuat dari madu yang dibiarkan

hingga rasanya meniadi kuar, dan mizr yang terbuat darijagung dan

gandum dan dibiarkan hingga rasanya menjadi kuat,' sementara

Rasulullah sAW dianugerahi kemampuan mengungkapkan kalimat

ringkat namun padat dan tuntas, maka beliau berdabda, 'setiap yang

memabukkan adalah haram. "' (Muttafaq'Alaih)
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4720. Dari Jabir: Bahwa seorang laki-laki dari Jaizyan -Jaisyan
termasuk wilayah Yaman- bertanya kepada Nabi SAW tentang suatu
jenis minuman yang biasa mereka minum di negeri mereka, yaitu
yang terbuat dari jagung yang biasa disebut mizr. Beliau pun
bertanya, "Apakah itu memabukkan?" Mereka menjawab, "Ya."
Beliau bersabda, "Setiap yang memabukkan adalah haram.

Sesungguhnya Allah 'Azza wa Jalla mempunyai sumpah pada orang
yang meminum minuman yang memabukkan, maka Allah akan
memberinya minuman yang berupa thinatul khabal." Mereka
bertanya, "Wahai Rasulullah, apa itu thinatul khabal?" Beliau
bersabda, "Keringat penghuni neraka. Atau perasan tubuh penghuni
neraka. " (HR.Ahmad, Muslim dan An-Nasa'i)

fJkt,7;rt)k;S ,#, a& i) f
o-E t..z ttz
y.t oty) .?tf

4721. Dari lbnu'Abbas M, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Setiap

yang menghilangkan akal adalah khamer, dan setiap yang
memabukkan adalah haram. " (HR.Abu Daud)

t .c i 1.., $.tt t t

3.-3i ;tjr1 .it. # Jr:Ju ut*,,#ui;:;"rj *
<ts ,-'-it'^r3ea ?6 i.r : A.t-lrt

4722. Dari Abu Hurairah ru, ioii Nabi SAW,' brrro, bersabda,
"Setiap yang memabukkan adalah haram." (HR. Almad, An-Nasa'i,
Ibnu Majah, dan dishahihkan oleh At-Tirmidzi)

o / . a ta . c.&-bJ :3'r*. ;rl,,

,3.dte

c.ol?d-;r- J. 4b ^rl1 U:jj
'. ..1
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4723 dan 4724,Ibnu Majatr juga meriwayatkan seperti itu dari hadits

Ibnu Mas'ud dan hadits Mu'awiYah'

4725. Dari Aisyah, ia berl<ata, "Rasulullah SAW bersabda' "Setiap

yang memabukkan adalah haram, apa yang satu faraqnya

memabukkan, maka sepenuh telapak tangan pun haram"' (HR'

Ahmad,AbuDauddanAt-Tirmidzi,daniamengatakan,..Hadits
hasan.")

4726.Darilbnu(Jmar,dariNabiSAW,beliaubersabda,,,Apayang
jumlah banyalcnya bisa memabukkan' maka jumlah sedikitnya juga
'horo*."(HR.Ahmad,IbnuMajahdanAd-Daraquthni'dania

menshahihkannYa)

* ii q'- Y'o:')" 76 ;;b;\$'€iY)
4727. Abu Daud, Ibnu Majah dan At-Tirmidzi juga meriwayatkan

yang sama dengan itu dari hadits Jabir'

'**-)* I )f 
"-Yi!"6 

itl;F|'Gfu,oif't
9. . / of

|b f 'Y"'

4l2S.BegitujugaAhmad,An-Nasa,idanlbnuMaja}rdarihaditsAmr
bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya'

556 - 
Mukhtashar Nailul Authar



,9",)v ;j i * 
"y 

q "'*;t*,u-s',
4729. Demikian juga Ad-Daraquthni dari hadits Ali bin Abu Thalib
RA,

{#'pi6 $: e ,# WUt'oi ,""GrAj i r;L ;r
<lnurt:'srtlu.Jlt I1r1

4730. Dari Sa'd bn Abu Waqqash: Bahwa Nabi SAW melarang

sesuatu dalam jumlah sedikit bila jumlah banyahtya bisa

memabukkan. " (HR. An-Nasa'i dan Ad-Daraquthni)

ijw ,!r'-i irl W Ct';ti ,,L'* ,+.i * ,,=#, i :* */,
,t'ilt,ilt- .*.*, rSl,; e'f:;,* ,+,3t V ey,!t'J'i:r r:-

ir7 :Jr- .:Qrr|& ff ,l' J';:, t;- fiua .it? # S"
t t!.

G'b,)fnt r'):l .i'F *t G 

^lj4731. Dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakelcnya:

Bahwasanya Nabi SAW didatangi oleh suatu kaum, lalu mereka

berkata, "Wahai Rasulullah, kami biasa mengendapkan
(membiarkan) minuman (rendaman buah), lalu kami meminumnya

ketika makan siang dan makan malam." Beliau bersabda,
"Minumlalt. Namun setiap yang memabukkan adalah haram."
Mereka berkata lagi, "Wahai Rasulullah, kami mencampurnya
dengan air." Beliau bersabdsa, "Yang sedikit juga ltaram, bila jumlah
b anyalcnya bis a memabukkan. " (HR. Ad-Daraquthni)

,.jrst € \'t,"r,!Jt € fst s v ,ju W Ct'oi ,W d; *
6-;iitrrl !1; ,#k :53..)d t eo't,,4t €r)

4732. Dari Maimunah M, bahwasanya Nabi SAW bersabda,
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"Janganlah kalian merendam (mengendapkan minuman) pada labu'

tele, naqir3\ dan jurah (grrri)3'-" Beliau juga bersabda, "Setiap yang

memabukkan adalah haram. " (HR.Ahmad)

,:,$;r\i !!'sj *
(lrt'>'rf['-,]iir;1 .r*)t b AH1 PJr

4733. Dari Abu Malik Al Asy'ari, bahwasanya ia mendengar

Rasulullah sAW bersabda, "sungguh kelak akan ada manusia dari

umatku yang meminum khamer dan menamainya dengan yang bukan

namanya." (HR. Ahmad dan Abu Daud)

'j;A: ffi sl J';:r'Ju :'Ju,,r,tbr ; it?';"
ok Jp i)rs'1 ,o-r1 ';L \;i

Qff
4734. Dari ubadah bin Ash-shamit, ia berkata, "Rasulullah sAW

bersabda, 'sungguh akan ada segolongan dari umatku yang

menghalalkan khamer dan menamainya dengan suatu nama (yang

bukan namanya)."' (HR. Ahmad dan Ibnu Majah, ia menyebutkan

dalam redaksinya : " meminum" pada posisi kalimat " menghalalkan")

,@ er J';1 i6 ,i6 ,*b i\;l'd.i *
(*v rri\'r1.$l,r ;;\#\*-j c'yl.Jt iliiiGJ;

q)is. orlr, oir'r*amah *, r, b"rkoro, "n rut)tut sAw'b",,obdo,
'sungguh tidak akan hilang hari-hari dan malam-malam (di dunia)

sehingga ada segolongan dari umatku yang meminum khamer dan

" Yakni wadah yang dicat dengan ter.
30 Naqir: Wadah yang terbuat dari akar pohon.

" Jiri, bentuk jamak daijurah: Kenci/guci (unt"k kalangan mewah)'
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menamainya dengan yang bukan namanya. "'(HR. Ibnu Majah)

:jr-; ffi dt'*,W dt=tbiV,h;,*,i-F
Q,tiu i,j,> .qi *q:.r;;j A, ii > J"t

4736. Dari lbnu Muhairiz, dari seorang laki-laki sahabat Nabi sAW,
dari Nabi SAW, bahwasanya beliau bersabda, "Akan ada orang-
orang dari umatku yang meminum khamer dan menamainya dengan
yang bukan namanya. " (HR. An-Nasa'i)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Ucapan Umar
Qtaitu yang berasal dari lima jenis), Al Hafizh mengatakan,
"Maksudnya Umar memperingatkan bahwa yang dimaksud dengan
khamer itu tidak hanya yang terbuat dari anggur.,,

Sabda beliau (Khamer adalah yang menghilangkan akar
(kesadaran)), yakni menutupi akal. Al Khithabi mengatakan, "LJmar
menyebutkan kelima jenis itu adalah karena kelima jenis itu yang
dikenal pada masanya sehingga Umar menyebutkan apa yang
diketahuinya. Selain itu, yang termasuk dalam kategori khamer adalah
semua yang semakna, di antaranya adalah yang dibuat dari rendaman
beras dan lainnya bila menjadi minuman yang bisa menghilangkan
kesadaran."

Sabda beliau (faraq), yaitu takaran yang isinya enam belas
rithl. Ada juga yang mengatakan'farq" yaitu seratus dua puluh ritftl.

Sabda beliau (Apa yang jumlah banyaknya bisa
memabukkan, maka jumlah sedikitnya juga haram), Ibnu Ruslan
mengarakan, "Kaum muslimin telah sepakat wajibnya menghukum
peminum khamer, baik meminum sedikit maupun banyak.',

Disebutkan di dalam Al lkhtiyarar: Menurut pendapat yang
benar bahwa mariyuana adalah najis, dan hukum menggunakannya
haram, baik memabukkan maupun tidak, demikian menurut
kesepakatan kaum muslimin. Bahayanya pada sebagian kondisi lebih
berbahaya daripada khamer. Karena itulah para ahli fikih mewajibkan

ol '-
.J' U
', 

.'o .
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hadd (hukuman) pada pelakunya dengan hukuman peminum khamer.

Bab: Wadah yang Dilarang untuk Digunakan Sebagai Tempat

Rendaman Sari Buah dan Penghapusan Pengharamannya

f
,l'tl

d@)

(+
4737. Dari Aisyah M: "Bahwa utusan Abdul Qais datang

menghadap Nabi sAW, lalu mereka menanyakan tentang

mengendapkan sari buah, maka beliau pun melarang mereka

mengendapkan sari buah pada wadah labu, naqir (akar), ter dan

hantami2 ." (Muttafaq'Alaih)

'i *'€qi top)t * i') ,Su{tl:i :u4)t * i'}'J$ W *t'J't*t'Ji 1& u: *nr , t'i', Li
ao c

niri.';E ) **'irt,rL)L 10
4738. Dari lbnu Ablor, boh*oronya Rasulullah SAW

kepada para utusan Abdul Qais, "Aku melarang knlian merendam

sari buah dalam wadah labu, naqir (akar), hantam dan ter. " (Muttafq

'Alaih)

*i;t q.ri :(It e\y v ,iri fi9 l' 
'J';:, oi ,;( V

@LirX)
4739. Dari Anas, bahwasanya Rasulullah SAIT bersabda, ':Jongo,loh

lrnlian mengendapkan sari buah dalam wadah labu dan jangan pula

pada wadah ter." (Muttafaq 'Alaih)

32 Hantam: Wadah yang terbuat dari tanah bulu/rambut dan darah.
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4740. Dari lbnu Abi Aufo, ia mengatakan, "Nabi SAW melarang

mengendapkan sari buah dalam guci hijau. " (Muttafaq 'Alaih)

J-; ',

i$ ffi ,;r ;:i ,i;-:-i'€j f

bJ!) .*Fb $lst ;f:y'ot ffiUt g 
'iu "*u *'*

taLe\.-
"Rasulullah SAW melarang kalian
wadah labu dan wadah ter."

4741. Dari Ali M, ia mengatakan,

megendapkan sari buah dalam
(Muttafaq 'Alaih)

€.\j:(.it e'iy )
i tc ,/ t . c 1 t.,,(*: -t^>l ol-2-2)

4742. Dari Abu Hurairah, bahwasanya Nabi SAW bersabda,
"Janganlah kalian mengendapkan sari buah dalam wadah labu dan

jangan pula dalam wadah ter." (HP. Ahmad dan Muslim)

4743. Dalam riwayat lainnya disebutkan: Bahwasatnya Nabi SAW

melarang menggunakan wadah ter, hantam dan wadah naqir (akar).

Lalu ditanyakan kepada Abu Hurairah, "Apo itu hantam? " Ia
menjawab, "Guci hijau. " (HR.Ahmad dan Muslim)

U tJ'{*, ri6 .,.irr J';', ri :rju ,*:t y ti, oi :1*r"'g..1'*

(, q):ri 7i ;titx hr ui;; ,t'ji .4t Cr;:;x y ,jti %;\i
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c.*Jr 'j\L'yt ,g iJv \'4t

,f it,#'t
€.\') .,o'*t' eli .^A"t

t re lz

iJ*. q

t. c I t...J^>l ol1-2)

4744. Dari Abu Sa'id: Bahwa para utusan Abdul Qais berkta, "Y[/ahai

Rasulullah, apa jenis minuman yang dibolehkan untuk kami? " Beliau

bersabda, "Janganlah kalian minum pada naqir (wadah akar)."
Mereka berkata lagi, "Allah iadikan kami sebagai tebusannya. Apa

itu naqir?" Beliau bersabda, "Baiklah. Yaitu akar yang dilobangi

tengahnya. Jangan pula pada wadah labu dan iangan pula pada

wadah hantam. Namun hendaklah kalian menggunakan muka (wadah

yang diikar." (HR. Ahmad dan Muslim)

.LJL rt!.it ,.p ,;6 ffi ;nt'J'yr'0i,,*u *& ats * it,f\: t -.' y t . , .

73'1r'"r!1', A,t-Srt V'u't;>,r;;t
4745. Dari lbnu (Jmar dan lbnu Abbas M: Bahwasanya Rasulullah

SAW melarang menggunaknn wadah labu, hantam dan ler. (HR.

Muslim, An-Nasa'i dan Abu Daud)

';"'€Ai ,F y i,).Jtt W )t',|'i:, Lf ,-'$r, ;i-t'sj *
'€. +:;t'F, i';^t'ilqr, |.,-, tt ,1r, ,f;Jr) .re.u,

(!rl>'r!!r'e.At, V ;tl:r> f'rL $:;:
4746. Dari Abu Hurairah M, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda

kepada para utusan Abdul Qais, "Aku melarang kalian (menyimpan

sari buah) menggunakan wadah labu, hantam, naqir (wadah akar),

kantong bekal!3, akan tetapi minumlah pada tempat minummu dan

ilratlah lubangnya." (HR.Muslim, An-Nasa'i dan Abu Daud)

33 Yakni: Wadah perbekalan yang tidak berkepala sehingga bila digunakan untuk
menylmpan sari buah bisa memabukkan.
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4747. Dari lbnu Umar dan lbnu Abbas M, keduanya mengatakan,
"Rasulullah SAW telah mengharamkan mengendapkan sari buah

pada guci. " (HR.Ahmad, Muslim, An-Nasa'i dan Abu Daud)

,4i ,i1At ,{: ,a1;tt *'ie :t , ';:, *+ ,is'* It f
'rf tp A ,F ,p( e', ,r4t * ,;{, ,:*'1)t oys ,,(.-tr ir
*\i u' +J'oi;ir,'fi$ et,-nt,r, e'),*'{J

11;!.'1 'eu'-;JL U.tlrt 'p't 't*i it tr1
4748. Dari lbnu (Jmar, io *"ngoikan, "Rasulullah SAW melarang

menggunakan hantam, yaitu guci, juga melarang menggunakan

wadah labu, yaitu yang masih basah. Beliau juga melarang
menggunakan naqir, yaitu akar pohon kurma yang dilubangi dan

dirontokkan kulitnya. Beliau juga melarang menggunakan wadah ter,
yaitu wadar yang dicat (dilapisi) dengan ter. Dan beliau
memerintahkan untuk menyimpan sari buah di dalam kantung tempat
air minum. " (HR. Ahmad, Muslim, An-Nasa'i dan At-Tirmidzi, dania
menshahihkannya)

,; yf t;\i *"& * ,W ir J'y]i$,i$ 6:i; *
itrr> .t5--* f;:F ,t'o1t 'p ,:G:k ',1.f;:;r$.ri!i :\i

(}t.,Jil\;'tti'rffi ;c.t'';i
4749. Dari Buraidah, ia berlcata, "Rorulullrh SAW bersabda, 'Dulu

aku pernah melarang kalian sejumlah minuman kecuali yang
disimpan dalam kantong lrulit. Q,{amun kini), silakan kalian
meminumnya dari setiap wadah, hanya saja, jangan kalian meminum

!zo 7

"I^>l
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minuman yang memabukkan. "'(HR. Ahmad, Muslim, Abu Daud dan

An-Nasa'i)

JJ';J- \', t* H ! i'-h ol, ,-i2lj)t *'& :*)'t'i:
6iti r:.'rr'qrd,oyit^t;,irr> .|? # ,Y',

4750. Dalam riwayat lainnya disebutkan: "Aku pernah melarang

kalian sejumlah wadah, namun sebenarnya wadah itu tidak

menghalalkan sesuatu dan tidak pula mengharamkannya. Namun

setiap yang memabukkan adalah haram." (HR. Jama'ah kecuali Al
Bukhari dan Abu Daud)

:J'1J ,alL\i r W'a, ,io a i;v :* i;ur .r-; r"(r'..vr.,

.-i;' * a' q. i ;; ;y y. 16' k d,ffi
1u'{JL'rt'i)

4751. Dari Abdultah bin Amr, ia mengatakan, "Ketika Nabi SAW

melarang sejumlah wadah, dikataknn kepada Nabi SAll/, 'Tidak setiap

manusia bisa menemul<an kantong tempat air.' Maka beliau memberi

rukhshah untuk menggunakan guci yang tidak dilapisi (dicat) ter."
(Muttafaq 'Alaih)

,f,,.Jb ,4r, ,,(!.')r €.9t * W;,r ir-, -s.'i,)s it'*
,y"s\i q. gt *|% *';t'ti,;u;'il.'"n,Su .',t ;0
iy * t;Y k'riiv ,y qr; ria 't't ,& q.t;*e

t z o / J.z z

4752. Dari Anas, ia mengatarnn, "Rasulullah ,nffr'r)i)f
mengendapkan sari buah di dalam wadah labu, naqir (wadah aknr),

hantam (kendi), dan wadah ter. Kemudian setelah itu beliau bersabda,
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'Ketahuilah. Dulu aku pernah melarang kalian mengendapkan sari
buah di dalam sejumlah wadah. Kini, minumlah sesuka kalian. Namun
janganlah kalian meminum minuman yang memabukkan, karena siapa
pun bisa menutup tempat penyimpanan minumannya sehingga
menj adi dosa. "' (HR. Ahmad)

f &'b W *t J';', t:r# tli :Ju^& ,W i i' ):b *
',t1r1 .'f-;t t#L:Ju'1 o3|*; t'ty ei, ,fir y

(Gi
4753. Dari Abdullah bin Mughaffal M, ia mengatakan, "Aktl

menyal<sikan Rasulullah SAW ketika beliau melarang mengendapkan

minuman di dalam guci, dan aku menyalaikan beliau ketika
memberikan rukhshah padanya, yang mana beliau bersabda, 'Dan
jauhilah setiap yang memabukkar. "'(HR. Ahmad)

Pensyarah Rahimqhullah Ta'ala mengatakan: Sabda beliau
((Namun kini), silakan kalian meminumnya dari setiap wadah)
menunjukkan dihapuskannya larangan menyimpan sari buah di dalam
wadah-wadah tersebut. Al Khithabi mengatakan, "Jumhur
berpendapat, bahwa larangan memang pernah terjadi, tapi kemudian
dihapuskan. lni mengindikasikan, bahwa larangan itu masih dekat
masa dengan penghalalan khamer (sebelum diharamkan), setelah
informasi pengharaman khamer menyebar, mereka dibolehkan
menyimpan sari buah dalam setiap wadah, dengan syarat
meninggalkan minuman yang memabukkan."

Disebutkan di dalam Al lkhtiyarat: Jlka anda ragu tentang
makanan dan minuman, apakah memabukkan atau tidak, maka
makanan atau minuman itu tidak haram karena keraguan tersebut, dan
tidak diberlakukan hukuman bagi yang meminumnya. Namun tidak
selayaknya ia tidak menyatakan halal kepada orang lain bila ada
kemungkinan memabukkan, karena menghalalkan yang haram sama

dengan mengharamkan yang halal.
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Bab: Keterangan Tentang Minuman yang Dicampur

,r-le; i;'tL fit'$';:i ;6 Xf; 
'ffi 

iur

ds,-'-it !t l;sir t'1t1 .r1l; '-J,o

4754. Dari Jabir RA, dari Rasulullah SAW: Bahwasanya beliau

melarang merendam3o lmeng"ndapkan) sari lanrma dan kismis

bersamaan (dicampurkan) dan beliau juga melarang merendam sari

ruthab dan busr bersamaan" (HR. Jama'ah kecuali At-Tirmidzi)

.$rt*t;t'Jb,
4755. Namun ia mempunyai riwayat darinya dengan redaksi

memisahkan antara ruthab dengm busr'

'-br1'9"1t fr;a I ,jG ffi i.ItLi,*
'-u!)t bi-fr t')

,t ' a.t

,P).4il>

to t . c t c 'J-rt f 'tv f
/ a'
t i 1,.',^!c.l .<'
*b)t Ul ot .5#J

zO z

i,up
yang

1..,1 o 1o,
o)\3 ,,r,l J,

4T56.DariAbuQatadahM,bahwasanyaNabiSAl|tbersabda,
"Janganlah kalian merendam sari zahw (permulaan kurma) yang

dicaipur dengan sari ruthab (kurma basah)' Jangan pula kalian

merendamsariruthabyangdicampurdengansarikismis(anggur
kering). Akan tetapi rendamlah masing-masing ienisnya (tanpa

dicampur)."(Ivtutafaq'Alaih'NamundalamriwayatAlBukhari
menggunakan redaksi lamr (kurma kering) pada kata ruthab (kurma

basah))

Menyimpanminumanmanis(biasanyadarisaribuahataulainnya)dalamjangka
*utto terterto sehingga di antaranya bisa menyebabkan mabuk'

Tamr adalahkurma t"ring' Kismis adalah anggur kering' Busr adalah permulaan

kurma. Ruthab adalah kurma yang belum matang'

o./
.4Je
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4757. Dalam lafazh lainnya disebutkan: Bahwasanya Nabi SAW

melarang pencampuran (sari buah) kurma kering dengan sari busr

(permulaan kurma), pencampuran (sari buah) kismis (anggur kering)

dengan kurma kering, dan pencampuran zahw (permulalan kurma)

dengan ruthab (kurma basah), dan beliau bersabda, "Rendamlah

masing-masing jenis tersendiri. " (HR. Muslim dan Abu Daud)

,t-#.'fr"'oi , 
"'Sr, 

Ar ,r ,4-, M'";r oi:r-,-, 'di *
l.o1)..'otzr->r or;-r) .:r ,{li e ,* .t:i:i.'&""J:t ;t .A,,;',

I or,z t,o Jz(5b-)ts f :
4758. Dari Abu Sa'id: Bahwasanya Nabi SAW melarang
mencampurkan (sari buah) kurma kering dengan kismis (anggur
kering) dan melarang mencampurkan (sari buah) kurma kering
dengan busr (permulaan kurma). Yalcni dalam pengendapan. (HR.

Ahmad, Muslim, An-Nasa'i dan At-Tirmidzi)

:Jt|)
).. z

olJr)

L a,, r.d t
(s/kJtl ft'"

4759. Dalam lafazh lainnya disebutkan: Beliau melarang kami
mencampurkan busr dengan kurma kering, atau kismis dengan kurma
kering, atau kismis dengan busr, dan belaiu bersabda, "Barangsiapa

di antara kalian ingin meminumnya, maka hendaklah ia meminum
(sari buah) kismis saja, atau kurma kering saja, atau busr saja. " (HR.

;; t:):)'ri ,.,\i t1';':i ,ri.t1-,*;'LH'o1r uq ,d'e',
,1r'.J ($'rl' ,ff; r:;'ri' ,r:r'; ,Z:)';:;*'€J"i.;, u
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Muslim dan An-Nasa'i)
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4760. Dari Abu Hurairah M, ia berkata, "Rasulullah sAW bersabda,

'Janganlah kalian merendam sari buah kurma kering dengan

dicampur sari buah anggur kering, dan jangan pula kalian merendam

sari buah kurma kering dicampur dengan sari buah busr (permulaan

kurma), akan tetapi rendamlah masing-masing s endiri-s endiri. "' (HR.

Ahmad dan Muslim)

ffi I' J';:, * i,Ss *' f& lt f
i|:r) .t1.* F0 ;4t&'oL,rlll

4761. Dari lbnu Abbas M, ia mengatakan, "Rasulullah SAW

melarang mencampurkan (sari buah) kurma kering dengan sari buah

anggur kering, dan mencampurkan sari buah busr (permulaan

anggur) dengan sari kurma kering. " (HR.Muslim dan An-Nasa'i)

'J3 iG,\ .r^'rt+ &t *-'Ji W it J'y, 4 i,Ss ^*':\' . 
Jrl / '

(G.dtt

4762. Dari lbnu Abbas iuga, ia mengatakan, "Rasulullah SAW

melarang mencampurkan (sari buah) balhah (bakal kurma) dengan

zahw (permulaan larma)." (HR.Muslim dan An-Nasa'i)

,f '--bf @ tut J'y, e i,su fi *'y i 1;;jt q
.&'g.W *;it f Ai;t,'Jv.Tb;'bli *t,s
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4763. Dari Al Mukhtar bin Fulful, dari Anas, ia mengatakan,
"Rasulullah SAW melarang mencampurkan dua sari buah kemudian

diendapkan (disimpan lama/diembu), sehingga masing-masing

mempengaruhi yang lainnya. Lalu aku tanyakan tentang sari buah

kurma, maka beliau pun melarangku. Beliau tidak menyukai

pengendapan busr (permulaan kurma) karena khawatir terjadi dari
dua jenis, kami kami pun memotongnya. " (HR. An-Nasa'i)

1-* .,";Ii ,o(;-,'G W,nr Jrl k k 
'Uu W *G?

,/
I z . . , | -, o , I zt .. o,, r, lr ot, t t . t . c. t, , ) z 1 z. o z o -.. c-/ o a o

c.r---"::.l (cLJl 4-Le l-.e.l .'l cap t^a>f* (-j ,l 4S -p .f
,. !c,!,22. i,rt,'rr.r..:1a.. rirr, lo'.. ru".i:'-."i.(4*lr.rl ol;t) .oSe 4.r:+ * 0J;J1 ,ry *).r^* 6)Jb

4764. Dari Aisyah RA, ia menuturkan, "Kami pernah membuatkan

minuman manis untuk Rasulullah SAW yang dimasukkan ke dalam
kantong minumnya, yaitu kami mengambil segenggam kurma kering
dan segenggam anggur kering, lalu kami masukkan ke dalamnya, lalu
kami masukkan air ke dalamnya, kami peras pada pagi hari,
kemudian beliau meminumnya sore hari, dan kami memerasnya sore
hari dan beliau meminumnya pagi hari. " (HR. Ibnu Majah)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Ada perbedaan

pendapat tentang larangn mencampurkan dua jenis perasan sari buah,

An-Nawawi mengatakan, "Para sahabat kami dan yang lainnya
berpendapat, bahwa sebab pelarangan itu adalah karena prosesnya

lebih cepat menjadi minuman yang memabukkan sebelum rasa

bertambah kuat, sehingga peminumnya menduga bahwa itu tidak
mencapai tingkat memabukkan padahal telah mencapainya." Jumhur
pendapat bahwa larangan itu mengindikasikan makruh, adapun yang

haram adalah yang menjadi minuman yang memabukkan.
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Bab: Larangatr Membuat Khamer Menjadi Cuka

'i*,,*-i\*'PW dtli';i';
(;L2'1',5,i,'1ir, '"rt; 'r!t, "&': 't;i

47 6 5 . D a r i A n a s, b ahw a s any a N ab i S 
!W. !.U.o:y,' :::' ::t-: ":*::-ri,:';;T;;;:;;',;;"'iru"*'oawa-b"'.raat.u3!7,!t,^!11:.,**"u'

i;X;i;',";;;;;;;f *et-ti'*iizi'daniamenshahihkannva)

:'Jt-ii .(;; r;'r-, ,r[i';t W ;itt'SL "^Ab r:i oi 'fi "'!.- : ' j' 
\")" \iu ^sii iss 1a;i

1;'7i'i!fi'#i irlr; .! :J\c t>\i t'6J'2.i )er :

4166. Dari Anas, bahwa Abu Thalhah bertanay kepada Nabi SAW

tentang orak-anakyani^ yong mewarisi khamer' beliau pun bersabda'

"Tttmpahkanlah."'--ibu' ihalhah berkata"'Apa boleh kami

ntertgubahnya *'nioi cuka?" Beliau menjawab' "Tidak"' (HR'

Ahmad dan Abu Daud)

\:3*b'rLt'-.u,.)t',i? a W itt $).uii 'i6 Y"si *
(Gl ifir1 .vl';lv ,e'4G 'n il.t;'

4167. Dari Abu Sa'id, ia mengataknn' "Ketila khamer diharamkan'

kcmti katakan kepada Rasulullih sAW, 'Ada khamer pada kami milik

anak yatim kami'' Maka beliau pun memerintahkan (untuk

ntenump ahkannya), lalu knmi pun menutnpahkannya"' (HR' Ahmad)

\5 .(*-d,s-?v,tuj h'€.'us 4ui'fi *
'G"ei) ffi'Ct't*' ;''';

<luq'rturt l;i it':t> .'i :Ju b
476g. Dari Anas, bahwa seorang anak yatim di bawah pengasuhan

Abu Thathah, lalu ia membelikan khamer untuhtya' Ketikn khamer

diharamkan, aito'yiXo*- i"poao Nabi SAW' apa boleh (khamer) itu
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dijadikan cuka? Beliau pun menjawab, "Tidak." (HR. Ahmad dan

Ad-Daraquthni)

Pensyarah Rahim ahul lah Ta' al a mengatakan: Hadits-hadits di

atas sebagai dalil Jumhur yang menyatakan tidak bolehnya mengubah

khamer menjadi cuka.

Bab: Meminum Sari Buah yang Belum Menggelembung Atau
Belum Tiga Hari, dan yang Dimasak Sebelum Menggelembung

Hingga Menguap Dua pertiganya

,;j-Li 6r:y
r,zz '-,o', l).o.'.
ol,l-,r) . o 1)-o at.r";^4

4769. Dari Aisyah RA, ia menuturkan, 'iKo*i membuatkatn minuman
(sari buah) untuk Rasulullah SAW (yang dimasukkan) ke dalam

kantong minum yang diikat lubangnya, beliau mempunyai ciduk air,
kami menggunakannya untuk memeras (sari buah) pagi hari lalu
beliau meminumnya sore hari, dan kami memeras sore hari lalu
beliau meminumnya pagi ltari." (HR. Ahmad, Muslim, Abu Daud dan

At-Tirmidzi)

t:H ,,F ,:'ri'; Uffi ;ur J';:, a6 :Jv riq, ,t6 ;.1 *
'-....lJrj',,s;\i UO ,-,;:,ri ,iu;'Ct &() ,{) *';'pi'ri1
':,--,^-;i fjrl .'-5 ^,;i'rf ,irrAr ',* i'; 'd'o1 .r*lt Jtt 

u,o ,.'(P)
4770. Dari lbnu Abbas RA, ia mengatakan, "Rasulullah SAW pernah
memeras (sari buah) di awal hari, lalu di pagi hari itu pula beliau

'e W lt $).'"^i k 
'Lju 

qtl' 
":;.G f

,tL,tJ.lz ! , czz trzo. .. -. c. . t .. oa rt9, ll,
c\J.9 6-l-;, ttl,&g 4o.J";* oJJ-c o-tJ G\f il)

I c9,.. z).2 c.4,'u,o t. t,c I
(4b-)lS :yl: yl; d.*.J J^>l
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meminumnya, pada malam harinya, keesokan harinya' malam hari

berikutnya,, dan hari berikutnya hingga waktu Ashar' Bila masih ada

sisa beliau memberikannya kipada pelayan dan memerintahkan untuk

ditumpahkan. " (HR. Ahmad dan Muslim)

;\iJr .r-,j ,af, ,i';lt 'i.:H :,)3r ',i ',ei.":rl :!r1r'r\j

#'r'rsiirll .'ots.;f i,r;ir #i.?t-i ''yy' *
1i\ti'r!f,

4771. Dalam lafazh lainnya disebutkan: "Direndamkan kismis untuk

beliau,lalubeliaumeminumnyapadahariitu'keesokanharinya'hari
berikutnya hingga sore hari ketiga' Kemudian beliau menyuruh

diberikan kepada pelayan (sebelum berubah) atau ditumpahkan"'

(HR. Ahmad, Muslim dan Abu Daud)

1-;b ,Ar, ,t;ll L1f.:H# iu' )';).'i oe 
;:-''t:'e;

Urr$r i(1r1'.G.blu ir']i'ri ,'ir,,ii'e :'4 oY e'lr'lr

(f6
4772. Dalam riwayat lainnya disebutkan: "Pernah diperaskan (sari

buah) untuk Rasuiullah sAly, lalu beliau meminumnya pada hari itu

juga.,keesokanharinyadanpadahariketiganya.Jikamasihadasisa
beliau menumpahknnnya, atau memerintahkan agar ditumpahkan.''

(HR. An-Nasa'i dan Ibnu Majah)

'.:#4A ok W lot'J'rr}iry 'iu'g ';;Ui *
t+, * ?r, 

jui,!F ;,iY,:r'^#1 i,7r1.\';. *" #.tf
',irt;'rJ t'311 .;\i i;0 frrr"ir; ctia rr llr 'LstAt
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4773. Dari Abu Hurairah RA, ia mengatakan, "Aku tahu bahwa

Rasulullah sAly' sedang berpuasa, lalu aku menyiapkan bukaannya

dengan perasaan sari buah yang aku buat pada wadah labu,

kemudian aku membawakannya, ternyata minuman itu telah

menggelembung (menjadi panas), maka beliau pun bersabda,

'Buanglah ke kebun. Sesungguhnya ini minuman orang yang tidak

beriman kepada Allah dan hari akhir."' (HR. Abu Daud dan An-

Nasa'i)
Ibnu Umar mengatakan tentang perasan sari buah, "Minumlah

sebelum diambil oleh syetannya." Ditanyakan, "Berapa lamanya

sebelum diambil oleh syetannya?" Ia menjawab, "Tiga hari."

(Dikemukakan oleh Ahmad dan yang lainnya)

Dari Abu Musa, bahwasanya ia minum thila'36 bila telah

menguap dua pertiganya dan tersisa sepertiganya. (Diriwayatkan oleh

An-Nasa'i. Ia juga meriwayatkan serupa ini dari Umar RA dan Abu

Darda RA)
Al Bukhari mengatakan, "IJmar, Abu Ubaidah dan Mu'adz RA

memandang bolehnya minum thila'yang telah menjadi sepertiganya.

Sementara Al Bara' dan Abu Juhaifatr minum yang telah menjadi

setengahnya."
Abu Daud mengatakan, "Aku tanyakan kepada Ahmad tentang

minum thila' bila telah menguap dua pertiganya dan tersisa

sepertiganya, ia menjawab, 'Tidak apa-apa.' Aku katakan, 'Mereka

mengatakan bahwa itu memabukkan.' Ia menjawab, 'Tidak

memabukkan. Seandainya memabukkan, tentu Umar RA tidak akan

menghalalkannya."'

Pensyarah Rahimahul I ah Ta' ala mengatakan : Kesimpulannya,

boleh meminum sari buah selama masih manis. Namun bila panasnya

meningkat maka ia akan cepat berubah.

36 Thita': Perasan/rendaman buah-buahan yang dimasak (dididihkan) hingga

mengental dan memabukkan.

Mukhtashar Nailul Authar - 573



Ucapan perawi (tiga hari)

buah setelah tiga hari diPrediksi

dihindari.

menunjukkan bahwa Perasan sari

bisa memabukkan, maka harus

Bab: Etika Minum

db';r,).ux,u1i €'&ik e olr'oi ,,*, ,fi *
4774. Dari Anas M: Bahwasanya Nabi sAW bernafas pada bejana

tiga kali.31 (Muttafaq 'Alaihi)

t, o1, .o1 t ' ' 
t sz z

,Y;\ ,ts3'tl i-i1 :)'3+i .u>^i Tlbt ,f L* uk tfr'q'.')

(V't'GiI;) .llii)

4775. Dalam lafazh lainnya disebutkan: Beliau bernafas tiga kali

ketika minum,3s dan beliau bersabda, "Itu lebih mengenyangkan,

lebih melegaknn dan lebih bermanfaat." (HR. Ahmad dan Muslim)

,)',;A\t'€Li o; $f,ffi &l J';ri6 'i6 
i;a'oi ;v'., ' I 

(Yi#;rt>;
4776. Dari Abu Qatadah, ia berkata, "Rasulullah sAW bersabda,

'Apabila seseorang di antara kalian minum, maka ianganlah ia

bernafos di dalam beiana. "'(Muttafaq'Alaih)

t-zz .. .'.r. ol
ol;;) .a* *- -1,

3, yakni tidak diteguk sekaligus, akan tetap berhenti lalu bernafas dengan

menjauhkan bejana dari mulutnya, kemudian minum lagi' dan seterusnya hingga

tiga kali bernafas.

" Lihat catatan kaki sebelumnYa.
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4777. Dari lbnu Abbas: "Bahwasanya Nabi SAW melarang bernafas
atau meniup di dalam bejana." (HR. Imam yang lima kecuali An-
Nasa'i, dan dishahihkan oleh At-Tirmidzi)

,]:;jJ,q'.bl
'Y\ r '1 6j-'i \

(ir3.;j'eu'-jt) 3;i itjr> .'ab *";ti! r;at;G i,Sv

4778. Dari Abu Sa'id;'Ba;*o,on o-iobi S;;*",,:r:r *"l* rln,
minuman. Lalu seorang laki-laki berkata, "Aku melihat ada kotoran
di dalam bejana." Beliau bersabda, "Tumpahkanlah." Laki-laki itu
berkata lagi, "Aku tidak kenyang dari satu nafas." Beliau pun
bersabda, "Kalau begitu, jauhkan cangkirnya dari mulutnya (saat
menghela nafas). " (HR. Ahmad dan At-Tirmidzi, dan ia
menshahihkannya)

t.o t. t.o 71..(#3";i itrr> .*_G 7|bt f *+ & Ct';ri ,,tn-,',ji'*
4779. Dari Abu Sa'id ,U, i'rot.oranya Nabi ii* *",o*ng minum
sambil berdiri. " (HR. Ahmad dan Muslim)

tz

,i;u-s JLi .*v *'-bt ,f ;) W ,4tli ,/tV ,i;a V
I o)1,. ttlc;,'r,o1r'., , -.r-i. '-.. ,cic. cr.

<Uu1jr, iu, iGi it rr> .,+:L'; ai, jd r.1ri b :tt,,
4780. Dari Qatadah, dari Anas: "Bahwasanya Nabi SAW melarang
minum sambil berdiri." Qatadah menuturkan, "Kami tanyakan,
'Bagaimana dengan makan?' Ia (Anas) menjawab, 'Itu lebih buruk
lagi (bila dilalatkan sambil berdiri). "'(HR. Ahmad, Muslim dan At-
Tirmidzi)

€*tr,#WUtLi,y'dj ,f
,iy ,iC Wli,ju .,r:ri ; tlt.,i itt;sr

'r;t *.o'E *i';Xy 
',ffi lt J';:, Ju:JGi;;'si *
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4781. Dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah sAW bersabda,

'Janganlah seseorang di antara kalian minum sambil berdiri'

Barangsiapa yang lupa, maka hendaklah memuntahkan."' (HR.

Muslim)

d?';&) .??'; ak.v # dt;? :J$ t&;t*
4782. Da'ri lbnu Abbas, ia mengatakan, "Nabi sAW minum sambil

berdiri dari sumur zamzam-" (Muttafaq 'Alaih)

Le Lt,'Jo i ,e: $'t af -':"Ft ?'
irlr1 .i;:* t1'Jr'{:, W )t'J'i', of)

<ar$t't',;i
4783. Dari Ali RA: Bahwa ketika ia sedang bersama'oronr-oronr

Kufah, ia minum sambil berdiri, lalu ia mengatakan, "sesungguhnya

orang-orang tidak menyukai minum sambil berdiri, namun Rasulullah

SAipernah melakukan seperti apa yang aku lakukan. " (HR. Ahmad

dan Al Bukhari)

o uo r ' ' ,' Wi,r Jr, JW ,V'jt\k i;is * ;t *'*e) .f d'*
t. a . . I

(d-.,r+) gL'-10 a*rl a.$ 3;i I'ji .?U i;': ''':->:':

4784. Dari lbnu u*or, ra kengatakan, "Kamr prrnoh makan sambil

berjalan pada masa Rasulullah sAW, dan kami pun pernah minum

sambil berdiri." (HR. Ahmad, Ibnu Majah dan At-Tirmidzi, dan ia

menshatrihkannya)

'ri s+-.*\i ?9t'*W lnt J'y, * i,lv 74

'r1-^!te*'f
,t7t3'q'ht o"-;'r*

o'qo,

d.-t I
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(\b ,rlu") .Y o* t-eElil ,*r;
4785. Dari Abu Sa'id, ia mengatakan, "Rasulullah SAW melarang
minum langsung dari kantong minum, yalcni merobek lubangnya lalu
minum langsung darinya. " (Muttafaq 'Alaih)

6u?\ : -,Xi wi,'a{ui egt, :\tj:'Gs
4786. Dalam riwayat lainnya disebutkan: "Ikhtinats adalah
menunggingkan bagian kepalanya, lalu minum langsung darinya."
(HR. Al Bukhari dan Muslim)

ittrl .,r;ilt q. q *
-,e ;.- -r-n >Vt r.c'c. I . f

::lj-2 cJ^>l-2 c;;till

ct. {.( '-.c,t o 1 o,
_r) ot :oJ-f €.,, f

'-i',ti 
"d 

W lt'J
'oi :- i's ,q'i-t Js

!a. c / .z i ,'-e ,.(+ i-*;p cr.ti*jl

4787. Dari Abu Hurairah: "Bahwa Rasulullah SAW melarang minum
dari mulut kantong air minum." (HR. Al Bulrtrari dan Ahmad, ia
menambahkan: Abu Ayyub mengatakan, "Aku diberitahu, bahwa
seorang laki-laki minum dari mulut kantong air minum, lalu keluarlah
seekor ular.")

itrrl .,r;at €q 7'ht f w at Jyt 4 :Jv r& qt *
(il,t1^;r;tt

4788. Dari lbnu Abbas, ia mengatakan, "Rasulullah SAW melarang
minum dari mulut tempat air minum." (HR. Jama'ah kecuali Al
Bukhari)

€i**w ,'. ',,, .
all Jr)

* S;t,Uu |€? *o r,lp'ci i,#t;, re i,;
.'^iwW Ai*i . ,a

,l -,. --rzl -ze-
c La.iU A-c'J"-r'r il 3.J/rr.
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4789. Dari Abdurrahman bin Abu Amrah' i't n"nnn'ya' yakni

Kabsyah,iamenuturkan,,,RasulultahsAl|datangketempatku,lalu
beliau minum dari mulut kantong air yang tergantung sambil berdiri'

Lalu alat meraih mulut kantong air itu kemudian memotongnya'"3e

(HR. Ibnu Majah dan At-Tirmidzi, dan ia menshahihkannya)

;o-fu,riit e'r,W it'J'i', P'y;,Uu #?f'*.
<df ',(s'-D' .eil'itp ,vu't^bl ':€:'*'t q -';"

4790. Dari (Jmmu Sulaim, ia menuturkan' "Rasulullah SAW datang

ke tempatku, sementara di dalam rumah ada kantong air yang

tergantung, lalu beliau minum darinya sambil berdi-ri' lalu aku

*J*otorgnyo, dan kini masih ada padaku"'(HR' Ahmad)

ffi iu' 
'J';rLi.cg, 

{G /t ,f

<i:rdt't'i.;;i i\r1 .r*:>

47g|.DarilbnuAbbasM:BahwaRasulullahsAWminumsusu,lalu
berlatmur, dan beliau mengatakan' "Ada lemalcnya'" (HR' Ahmad

dan Al Bukhari)

# *'r ".a.,'q i A'Gt W Yt t'i;",i'1r1Y i'fi'*,
*ti ;roi,,ltvi bi i,o r f { yY,r'"'6;';i

(1 1r.;lrlzeri;)ti6))':6\G

zO

il ,l

4792. Dari Anas bin

diberi susu Yang telah

" Kemtmgkinannya adalah vrfufr- tabarruk

SAW pada mulut kantong minum itu'

Matik: Bahwasanya Rasulllah SAW pernah

dicampur air, sementara di sebelah kanan

karena ada bekas mulut Rasulullah

i

I
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beliau ada seorang baduy dan di sebelah kiri beliau ada Abu Bakar,
lalu beliau minum, kemudian memberikan kepada orang baduy,
seraya bersabda, "Yang kanan lebih dulu, lalu yang berikutnya."
(HR. Jama'ah kecuali An-Nasa'i)

# *i,iaf 7t1e.i W it J'yr'oil'L i ,;A *
'j* r,,t3; Ci oi:d.itti ,pn.'Jr- ,Le\{ ,r*.'*,r?>v

ffi 1' J";', ^t .tLi'q'#,.'j.ri,t ,yt J';| U 1,; ,p*ir

dL";b.'ri i
4793. Dari Sahl bin Sa'd: Bahwasanya Nabi S,nW Orrnon aiUrri'ruotu
minuman, lalu beliau minum darinya, sementara di sebelah knnan
beliau ada seorang anak muda dan di sebelah kiri beliau para orang
tua, maka beliau berkata kepada anak muda itu, "Apa engkau
merelakanku memberi (ebih dulu) kepada mereka?" Anak itu
menjawab, "Demi Allah wahai Rasulullah. Aku tidak rela bagianlar
dari bekasmu diberikan kepada orang lain." Maka Rasulullah pun
meletakkannya di tangan si anak muda itu. (Muttafaq 'Alaih)

o';r_; i$r1 .i'; iri r
c-t;)l

(ir3.?j t6t ')$ 
^*u

4794. Dari Abu Qatadah, dari Nabi SAW, belia, t"rrotao, "ironf
yang menyiapkan minum suatu kaum adalah yang yang terakhir
minum. " (HR. Ibnu Majah dan At-Tirmidzi, dan ia menshahihkannya)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Sabda beliau
(maka janganlah ia bernafas di dalam bejana), larangan bemafas
pada minuman yang sedang diminum agar tidak terkena percikan
ludahnya sehingga orang yang minum setengah merasa jijik atau ada
bau yang tidak sedap pada aimya atau bejananya.

Ut*,a;a o..iVrrf[ :Ju
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Sabda beliau (atau meniup di dalam beiana), yakni pada

bejana yang sedang diminum aimya, juga tidak boleh meniup

makanan untuk mendinginkannya, akan tetapi hendaknya bersabar

hingga dingin dan tidak memakannya ketika masih panas, karena hal

itu bisa menghilangkan keberkahannya'

Ucapan perawi (Nabi sAW melarang minum sambil berdiri),

konteksnya menunjukkan bahwa minum sambil berdiri adalah haram,

namun hadits Ibnu Abbas dan hadits Ali menunjukkan bolehnya

minum sambil berdiri. Al Marazi mengatakan, "orang-orang telah

berbeda pendapat mengenai minum sambil berdiri. Jumhur

berpendapat boleh, namun ada pula yang menganggapnya makruh'"

An-Nawawi mengatakan, "Yang benar, bahwa larangan itu

mengindikasikan makruh, adapun minumnya beliau sambil berdiri

adalah untuk menunjukkan bolehnya hal tersebut."

Ucapan perawi (Rasulullah SAW melarang minum dari

mulut kantong air minum), An-Nawawi mengatakan, "ulama telah

sepakat bahwa larangan ini bersifat pemakruhan, bukan

pengharaman." Namun Ibnu Hazm menyatakan haram, sementar Al

haqi mengatakan, "Bila dirincikan, misalnya karena kantong air itu

tergantung dan orang yang hendak meminumnya tidak menemukan

bejana (cangkir atau serupanya) dan tidak memungkinkan untuk

minum dengan telapak tangannya, maka dalam kondisi itu tidak

makruh. Namun bagi yang tidak punya udzur, maka hadits-hadits tadi

menunjukkan terlarang." Al Hafizh mengatakan, "Pendapat ini

dikuatkan oleh kenyataan hadits-hadits tersebut, yakni bahwa hadits-

hadits itu menceritakan batrwa kantong air itu memang tergantung."

BAB.BAB PENGOBATAN

Bab: Bolehnya Berobat dan Bolehnya Meninggalkan Berobat

,!t J';:, 6- :Ju"'e;f ie ,,Su $:-;, ; dLi'*vsil-,,ft
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4795. Dari Usamah bin Syarik, ia menuturknn, "Seorang baduy

datang lalu berkata, 'Wahai Rasulullah, apa boleh kami berobat?'
Beliau menjawab, 'Ya. Sesungguhnya Allah tidak menurunkan

penyakit kecuali menurunkan pula penyembuhnya. Itu diketahui oleh

yang mengetahuinya dan tidak diketahui oleh orang yang tidak
menget ahuinya. " (HR. Ahmad)

,,
a , tl t.
g,c a*)O cr.l-e;

tL+ t;" i iSu t6rtl.i li ,.i,r J';:., r:- :-t)\i
.ty -itr; iSv'ri- ,;y '; y':,ttit;'6 il h'
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(J^>l ol2) .4p 6
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4796. Dalam lafazhlainnya disebutkan : Orang-orarf'UoOu, berkata,
"Wahai Rasulullah, apa boleh kami berobat? " Beliau menjawab,
"Boleh, wahai para hamba Allah. Berobatlah kalian. Karena
sesunguhnya Allah tidak menurutkan penyakit kecuali menurunkan
pula penyembuhnya atau obatnya, kecuali satu penyakit." Mereka
bertanya, "Apa itu wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Tua."
(HR. Ibnu Majah, Abu Daud dan At-Tirmidzi, dan ia
menshahihkannya)

G j. ,ilt irr; '.*l 6r; ,irr;

4797. Dari Jabir, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Setiap penyakit
ada obatnya. Maka, bila suatu obat (yang tepat) mengenai

penyakitnya, akan sembuh dengan seizin Allah." (HR. Ahmad dan

Muslim)
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4798- Dari Ibnu Mas'ud, ,,o U"iOoro, "Rorulultoi S'qW i"'otio,
'sesungguhnya Allah tidak menurunkan suatu penyakit kecuali

menuntnlran pula penyembuhnya. hu diketahui oleh orang yang

mengetahuinya dan ttdak diketahui oleh orang yang tidak

mengetahuinya- "' (Iil.. Ahmad)

.ir*';i;i y! ,'i ,, h' 'J:;i 6 ,'Jv W'4t * ,i';:-i',ri r
YG ;L',5 t rlrr'-x*i irtrl

47gg. Dari Abu Hurairah, dari Nabi sAW, beliau bersabda,

"TidaHah Allah menurunl<an suatu penyakit, kecuali menurunkan

pula penyembuhnya." (HR. Ahmad, Al Bukhari dan Ibnu Majah)

6'j1x, it!;t ,Q\l^I G:, Ui:ti ,yt'J';:, r:- i,Ss itr ',rj ,f
ir-,r; .nr )u q oy:JufLi:, i,l )uio'i'b ,Wiuo': ,1.

{,t Uy,.f t; W e.* iGj'q:'}r, y-6 at1 -x*i

(c,,P'U,*
4800. Dari Abu Khuzamah, ia menuturkan, "Alan berkata, 'Wahai

Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang ruqyah yang kami

ruqyahkan dan obat yang gunakan serta sesuatu yang ditakuti yang

lrami waspadai, apakah itu bisa mencegah sesuatu dari takdir Allah?'
Beliau meniawab, 'Itu termasuk takdir Allah iuga."' (HR. Ahmad,

Ibnu Majah dan At-Tirmidzi, dan ia mengatakan, "Ini hadits hasan.

Kami tidak mengetatrui hadits lain yang diriwayatkan Abu Khuza'ah

selain hadits ini.")
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4801. Dari lbnu Abbas, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Akan

masuk surga tanpa hisab dari umatku sebanyak tujuh puluh ribu
orang, mereka itu adalah orang-orang yang tidak minta dijampi-
jampi (diruqyah), tidak bertathayyur,ao dan tidak berobat dengan besi

panas (kay). Mereka itu senantiasa bertawakkal kepada Tuhan

mereka. " (Muttafaq'Alaih)

"jP ,|hf ';t,u,a u\t ui itr'; iiyr'ui ,/* it ,f
+|tg ,l'iLir J's ?'k \*,'o\.'i6 .U lr i:'ti ,'-hiki

?rt }it-t ,:uki';u':JC; ki',uw ..,!311; oi?nr o';:,

@i:rt) .q au .|-*.Kt t't'i
4802. Dari lbnu Abbas: Seorang wanita hitam datang kepada Nabi
SAW lalu berkata, "Alat menderita ayan dan aku sering tersingkap.
Karena itu, mohonkanlah kepada Allah untukku." Beliau bersabda,
"Jika mau engkau bersabar makn surga bagimu, dan bila mau maka

alat akan berdoa kepada Allah agar Ia menyembuhkanmu." Wanita

itu berkata, "Aku akan bersabar." Lalu ia mengatakan, "Tapi aku

sering tersingkap, maka mohonkanlah kepada Allah agar tidak
tersingkap." Maka beliau pun mendoakannya. (Muttafaq 'Alaih)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Hadits-hadits di
atas menunjukkan tentang hubungan sebab-akibat, namun hal ini tidak
bertentangan dengan tawakkal kepada Allah bagi yang berkeyakinan

40 Tathayyur: Pesimis atau merasa bernasib sial karena sesuatu, atau melihat
sesuatu.

tl
ldl
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bahwasemuaituatasseizinAllahdantakdir-Nya'danbahwaobat-
obatan itu pun tidak akan berfungsi dengan sendirinya, akan tetapi

karenatakdirAllahpadanya'Laindariitu'bahwaadakalanyaobat
berubahmenjadipenyakitbilaAllahmenakdirkandemikian,inilah
yang diisyu.utk* dalam hadits Jabir, yang mana beliau mengatakan'

"dengan seizin Allah.- Jadi rotasi semua itu berpangkal pada takdir

dankehendakAllah.Berobattidakbertentangandengantawakkal,
sebagaimana berupaya mencegah lapar dan haus dengan makan dan

minum, demikian juga menghindari hal-hal yang dapat

membinasakan, berdoa memohon keselamatan dan kesehatan'

mencegah marabahaya, dan sebagainya'

Al Maziri mengatakan, "Semua ruqyah hukumnya boleh bila

denganKitabullahdanDzikirkepada-Nya,YffiEterlarangadalahbila
menggunakan bahasa asing atau bahasa Arab yang tidak diketahui

maknanya, karena kemungkinan mengandung kekufuran''r l$-
Nawawi mengatakan, "PujiL terhadap sikap meninggalkan ruqyah

adalah ruqyah dari perkataan orang-orang kafir' ruqyah-ruqyah yang

tidakdiketahui,ruqyahyangtidakberbahasaArabdanyangtidak
difahami mat nanya. d.-"u ini tercela karena kemungkinan

mengandung kekufuran, atau mendekatinya atau makruh' Adapun

ruqyahdenganayatayatAlQur.andandzikir-dzikiryangdiketahui,
maka tidak terlarang, bahkan sunnah'"

Bab: Berobat dengan Yang Haram

4g03. Dari wait bin Hujr: Bahwa Thariq bin suwaid Al Jafi bertanya

kepada Nabi sAW teniang khamer (yakni membuat khamer), beliau

pun *"lorongnya, lalu ia mengatakan, "Alar menggunakannya untuk
'obat." 

Maka beliau bersabda, "Itu bukanlah obat' akan tetapi
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penyakit. " (HR. Ahmad, Muslim, Abu Daud dan At-Tirmidzi, dan ia
menshahihkannya)

,J1l-,-ttrir"-st'Sji?rt\,ffi it Jy, jG ,jG,t1>'r1$t ci *
13jti'r!1 irjr> .ft--,.frrr.i \j ,frrl;A ,itj', or', *< ,_V,

4804. Dari Abu Dorio, io b"rkoto, "Rasulullah SiW beisabda,
'sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan obat, dan Allah
telah manjadi obat untuk setiap penyakit, maka berobatlah kalian,
tapi jangan berobat dengan yang haram. "'(HR. Abu Daud)

:sJL;'i fi
I - \J ,f';t €i* i.t'Ju

<tsr$t;';i)
Ibnu Mas'ud mengatakan tentang sesuatu yang memabukkan,
"Sesungguhnya Allah tidak menjadikan kesembuhan kalian pada
sesuatu yang diharamkan atas kalian. " (Disebutkan oleh Al Bukhari)

.'n1)t ,;7 .*it ,t):rJt f e 
^t 

J'y, 4 :'ls i'r.i'ei ?| ?.' . ''. . 
uf l @ 'tt- -j

<tsu|ir, TG crr"p, T*i itj'r1

4805. Dari Abu Hurairah, lo *"ngotokan, "Rasulullah SAW telah
melarang menggunakan obat yang buruk, yatmi racun." (HR. Ahmad,
Ibnu Majah dan At-Tirmidzi)

i;V'1;;r ! li,r t1

o I ol,.
G L,.P}Iir:fiir)Jdc,J ,1. aSrtu- ik i:;i:ri ;r;i Jri

<Urdtt:r> .*t, W
Az-zuhimengatakan tentang air kencing unta, 'iDulu kaum muslimin

berobat dengannya, dan mereka memandangnya tidak apa-apa.,,
(Diriwayatkan oleh Al Bukhari)
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Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Sabda beliau

{Itu bukanlah obat, akan tetapi penyakit)' ini pemyataan bahwa

khamerbukanlatrobatsehinggadiharamkanberobatdengannya
sebagai diharamkan meminumnya, demikian juga semua yang najis

duo J"*rru yang diharamkan' Demikian menurut Jumhur'

Plzrb'- Kay(Pengobatan dengan Besi Panas)

+'cbrry f i';i J\W i';;',.'s i':.u *"f
(v'r33iifl'f ifi ict

4806. Dari Jabir, ia menuturkan' "Rasulullah SAW mengirim seorang

tabib kepada Way bin Ka'b, lalu tabib itu memotong salah satu

uratnya, kemudian memanasinya dengan besi panas'" (HR' Ahmad

dan Muslim)

,f; ^r#'€.)u;.'rL 6; W ir'J'r,'oi tt:z'"i /.c f
(i1*r'rl,.-.'t ^*t1 at it'1r1

4SoT.DariJabirjuga:BahwaRasulullahsAWpernahmengobati
Sa'd bin Mu'adz i"igon besi panas pada urat lengannya' dua kali'

(IIR. Ibnu Majatr dan Muslim dengan maknanya)

,!qu")rir11 .i'rst n;.,tri3';'ei 's'; W,4:'t' i'.:
(;f V eJ,r- iJv':

4808.DariAnas:BahwaNabisAWpernahmengobatiAs'adbin
Zararahdenganbesipanasketikaterkenaduri.(HR.At-Tirmidzi,dan
ia mengatakan, 'Tladits hasan gharib'")

\i G"-i*,t'siu4t.u iJu'fi W'dt f '*' i r:4t 'f
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4809. Dari Al Mughirah bin Syu'bah, dari Nabi SAW, bahwasanya
beliau bersabda, "Barangsiapa yang menggunaknn terapi dengan
besi panas atau meruqyah, maka ia telah terlepas dari tawakkal."
(HR. Ahmad, Ibnu Majah dan ArTirmidzi, dan ia menshahihkannya)

ffiUt,r't& it*
)6rf "ri,y!';'ri

,.. to,l . f .
(4*1, At_t 4s4tS

4810. Dari lbnu Abbas, dari Nabi SAW, beliau beisabda,
"Penyembuhan (pengobatan) itu ada tiga macam: Dengan sedikit
melukai untuk dibekam, atau minum madu, atau menggunakan besi
panas. Namun aku melarang umatht menggunakan besi panas. " (HR.
Ahmad, Al Bukhari dan Ibnu Majah)

t-; ,C-rsv ,ljir c ,#,ffi;rr 
'J';.r'oi,;Z: i ork *

,!q"-,"isr L J'.;,'d.fr, ",lt :;Ar',tj:r; :;r:i,1,';*i
4L;i \)ti$i r* :)uj

4811. Dari Imran bin Hushain: "Bahwa Rasulullah SAW melarang
berobat dengan besi panasa, lalu kami berobat dengan besi panas,
namun itu tidak menguntungkan dan tidak memberi hasil." (HR.
Imam yang lima kecuali An-Nasa'i, dan dishahihkan oleh At-
Tirmidzi, ia menyebutkan dalam riwayatnyai "namttn kami tidak
beruntung dan tidak berhasil')

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Ucapan perawi
(lalu tabib itu memotong salah satu uratnya), ini sebagai dalil,
bahwa tabib mengobati pasien dengan cara yang dipandangnya tepat.

,fr at;'€,!)J *t it;ar iU
t .c i t... , '-2o,. o . o al .o1.
J'......^>l ol1;) .i,--sJl p ,fl ,rplS
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Ibnu Ruslan mengatakan, "Para tabib telah sepakat, bahwa bila

memungkinkan pengobatan dengan cara yang lebih ringan, maka tidak

dilakukan cara yang lebih berat. Sehingga, bila memungkinkan

pengobatan dengan mengkonsumsi makanan, maka tidak beralih

l"puau obat. Jika cukup dengan pengobatan sederhana, maka tidak

beialih kepada yang berat. Jika memungkinkan dengan obat, maka

tidak beralih kepada bekam. Dan jika memungkinkan dengan bekam,

maka tidak beralih kepada pemotongan urat'

Ucapanperawi(mengobatiAs,adbinZararahdenganbesi
panas),adahaditsyangmenyatakanlaranganpengobatandengan
menggunakan besi panas, dan ada juga hadits yang memberikan

rukhshah penggunaannya. Larangan itu adalah untuk pasien yang

memungkinkan diobati dengan cata pengobatan lainnya, karena

pengobatan dengan besi panas mengandung penyiksaan dengan api,

dan juga bisa meninggalkan bekas yang buruk (pada kulit)'

Ucapan perawi (ketika terkena duri), disebutkan di dalam An-

Nihayah: Yaitu yang menyebabkan merah-merah pada wajah dan

tubuh, begitu juga bisa duri masuk ke dalam tubuh." Disebutkan di

dalam Al Hady: Hadits-hadits pengobatan dengan besi panas tidak

bertentangan dengan pujian Allah, karena dilakukannya cara itu

menunjukkan bolehnya dilakukan, dan tidak disukainya pengobatan

ini tidak menunjukkan larangan, sedangkan dipujinya orang yang

meninggalkan cara ini menunjukkan bahwa meninggalkannya lebih

utama, adapun larangannya adalah bila cara itu hanya sebagai

alternatif di samping ada cara lainnya, atau sebagai salah satu cara

yang bisa digabung dengan cara pengobatan lainnya. Pensyarah

mengatakan: Ada yang mengatakan: Hasil penggabungan hadits-

hadits ini, bahwa larangan itu adalah larangan menggunakan cara ini

sebelum munculnya alasan untuk menggunakannya (yakni sebelum

diperlukannya cara ini), sebagaimana yang pemah dilakukan oleh

orang-orang non Arab, sedangkan pembolehannya adalah

menggunakan cara ini bila memang diperlukan'

Sabda beliau (Penyembuhan (pengobatan) itu ada tiga

macam), hadits ini termasuk pedoman pengobatan, karena penyaki!
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penyakit itu ada yang terdapat pada darah merah, atau darah kuning,
atau darah hitam, atau lendir. Jika terjadi pada darah mereka maka
pengobatannya dengan mengeluarkan darah, jika pada jenis lainnya
maka dengan mengkonsumsi penawar yang sesuai. Tampaknya Nabi
SAW mengisyaratkan madu sebagai obat untuk diminum, sedang

bekam untuk mengeluarkan darah, adapun kay (pengobatan dengan

besi panas) sebagai alternatif terakhir bila cara lainnya tidak berhasil.
Jadi, larangan menggunakan cara ini mengisyaratkan untuk
menangguhkannya hingga benar-benar dibutuhkan, karena bila
terburu-buru menggunakannya bisa menimbulkan rasa sakit yang

melebihi rasa sakit yang ditimbulkan oleh penyakitnya sendiri.

Ucapan perawi (Rasulullah SAW melarang berobat dengan

besi panasa, lalu kami berobat dengan besi panas, namun itu tidak
menguntungkan dan tidak memberi hasil),Ibnu Ruslan mengatakan,

"Riwayat ini mengisyaratkan bolehnya menggunakan pengobatan ini
dalam kondisi darurat, yaitu bila menderita penyakit menahun yang
tidak dapat diobati kecuali dengan kay (pengobatan dengan besi
panas) dan dikhawatirkan akan binasa bila tidak dilakukan cara ini."
Tidakkah anda melihat, bahwa beliau sendiri mengobati Sa'd dengan

cara ini, karena saat itu darah Sa'd tidak berhenti keluar dari lukanya.
Namun beliau melarang Imran bin Husain menggunakan cara ini,
karena saat itu ia menderita ambeyen yang mana letak penyakitnya di
bagian yang rawan, sehingga beliau melarangnya. Ibnu Qutaibah
mengatakan, "Pengobatan besi panas ada dua jenis, yaitu pengobatan
(terapi) bagi orang sehat, yakni agar tidak terkena penyakit. lnilah
yang termasuk dalam kategori 'terlepas dari tawakkal', karena ia
hendak menangkal takdir dari dirinya. Adapun jenis kedua, adalah
pengobatan untuk luka yang tidak berhenti mengeluarkan darah, atau
yang anggota tubuhnya terputus, kendati demikian, pengobatan ini
pun tidak lepas dari takdir Allah Ta'ala. Sedangkan terapi besi panas

yang mungkin berhasil dan mungkin tidak, lebih cenderung berhukum
makruh.
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Bab: Hiiamaft (Bekam) dan Waktu-Waktunya

c c " ' ' "'k'oL:J*ffi lr 
'J';:, & i)s 1.G ;4:,- €.') . ,,
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4812. Dari Jabir, ia berknta, "Alil mendengar Rasulullah sAtlr

bersabda, 'Jika suatu ada kebaikan di antara obat-obatan kalian,

maka itu dengan sedikit melukai untuk dibekam, atau minum madu,

atau sedikit pembaknran dengan api yang sesuai dengan ienis
penyakitnya. Namun alcu tidak sukn pengobatan dengan besi panas."'

(Muttafaq 'Alaih)

,f,c\i " .7JJ-ffi 1' 
y;, ok i;v 4f *i;ritV

.i?t ao{);:P& .;P'#.'#- ok, 'S^tilri

<UrF e.t- iSv, ,!qu')t i$r1

4813. Dari Qatadah, dari Anor, ia menga'takan, "no,,iuttol' S'I'W

pernah berbeftnm pada dua urat sisi lehernya dan pundalvtya. Beliau

pernah berbekam pada tanggal tuiuh belas, sembilan belas, dan dua

puluh satu." (HR. At-Tirmidzi, dan ia mengatakan, "Hadits hasan

gharib.')

* 3p d;&r.;1 :ffi ar Jy' i6 ,i6 i;)',tj *
Y .

(jr.'r,i irjrl .eti":k n;tn ik G;*j ,sL[: i:P
4814. Dari Abu Huraiiah, io O"rt*to, "n rululloh SAW bersabda,

'Barangsiapa berbekam pada tanggal tujuh belas, sembilan belas dan

dua puluh satu, mafta itu adalah penyembuh dari segala penyakit."

(IIR. Abu Daud)
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4815. Dari lbnu Abbas, bahwasanya Rasulullah SAIT bersabda,
"Sebaik-baik kalian berbekam adalah pada hari ke tujuh belas,
sembilan belas dan dua puluh satu." (HR. At-Tirmidzi, dan ia
mengatakan, "Hadits hasan gharib.")

'* i';:r,:otil' U -y9t *'dii ;* orr'^ft ;k,r,i'*
'J t^:r:r> .lG;t:aa *j ,7!ir i';-o,56' ;;-Li:ffi ;lr J'r":,

(ljti
4816. Dari Abu Balcrah: Bahwasanya ia melarang keluarganya
berbakam pada hari Selasa, dan ia menyatakan dari Rasulullah SAW,
bahwa hari Selasa adalah hari darah, dan hari ada suatu saat di
mana darah tidak berhenti. (HR. Abu Daud)

..t t c.

:fitt;LVi ,ffi y, ,S';i Jtl :Jv te q ,pV q::.,)

,ya\;.*; i,rr> .-^ilt,trt.ir:r; *t ,i:,:* A.
(Gi',-G ,ii.t'-3it

4817. Diriwayatkan dari Ma'qal bin Yasar, ia berkata, "Rasulullah
SAII| bersabda, 'Berbekam pada hari Selasa pada tanggal tuiuh belas
adalah obat untuk penyakit setahun." (Diriwayatkan oleh Harb bin
Isma'il Al Karmani, salah seorang sahabat Ahmad. Namun Isnadnya
tidak seperti itu)

t;"'1i ,,rJ!)t ?";'&t.;t :Js e dt ti ,Lvlr 6'r,
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4818. Az-Zuhri meriwayatknn, bahwa Nabi SAW bersabda,

"Barangsiapa berbekam pada hari Sabtu atau hari Rabu, lalu ia
terkena putih-putih, makn janganlah ia mencela kecuali dirinya

sendiri." (Disebutkan oleh Ahmad dan berdalih dengannya. Abu Daud

mengatakan, "sanadnya telah ditelusuri, namun tidak shahih.")

Ishaq bin Rahawiyah memakruhkan bekam pada hari

Jum'at,hari Rabu dan hari Selasa, kesuali bila hari Selasa itu

bertepatan dengan tanggal tujuh belas, atau sembilan belas, atau dua

puluh satu.

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Para tabib telah

sepakat, bahwa berbekam pada paruh kedua suatu bulan lebih

bermanfaat daripada paruh pertamanya. Penulis Al Qanun
menyebutkan: Waktu pelaksanaannya adalah siang hari, yaitu pada

jam dua atau jam tiga, dan dimakruhkan dalam kondisi kenyang. Para

ahli mengatakan, "Yang dimaksud oleh hadits-hadits bekam adalah

selain orang-orang yang sudah lanjut usia, karena kadar panas tubuh

mereka sudah berkurang.

Biarb: Ruqyahar dan Tamimaha2 (Jimat)

\,'tcl., . .'a,'- ctc. c. .
dll dfJ slr.e-r, :Lltl :Jr*, Ul t,.

Ruqyoh: Penyembuhan suatu penyakit dengan pembacaan ayat-ayat srrci ,A.l

Qur'aq atau doa-doa atau manta-rnantra. Ini khusus diizinkan selama
penggunaannya bebas dari hal-hal syirik, sebab Rasulullah SAV/ telah
memberikan keringanan dalam hal ruqyah ini untuk mengobati 'ain atau
sengatan kalaj engking.
Tamimah: Sesuatu yang dikalungkan di leher anak-anak sebagai penangkal atau
pengusir penyakit, ain (pengaruhjahat yang disebabkan rasa dengki seseorang)

dan lain sebagainya.. Tetapi, apabila yang dikalungkan itu berasal dari ayat-ayat
suci Al-Qur'an, sebagian Salaf memberikan keringanan dalam hal ini; dan
sebagian yang lain tidak memperbolehkan dan memandangnya termasuk hal
yang dilarang, di antaranya: Ibnu Mas'ud.

y't3t, j:StL\tJ'riiW

592 
-Mukhtashar 

Nailul Authar



(o;*6 ,.rr'>'rr; "iIr'*i itjr> .'l'.* tlr,
4819. Dari lbnu Mor'ui, ia mengatakan, "Aku mendengar Rasulullah
SAW bersabda, 'sesungguhnya ruqyah, tamimaha3 dan tiwalahaa
(pelet) adalah syirik. "'(HR. ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah)

Tiwalah termasuk jenis sihir. Al Ashma'i mengatakan, "Yaitu
yang menjadikan seorang istri mencintai suaminya."

)c *'Jk a:[v-ffi ;lr J';',
' 

,.o1t,.. ,:\....
(J^>l ol;;) .aJ anl 1:-9
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4820. Dari Uqbah bin Amir, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah
SAW bersabda, 'Barangsiapa menggantungknn tamimah, semoga Allah
tidak mengabulkan keinginannya; dan barangsiapa menggantungkan
wada'ah4s, semoga Allah tidak memberi ketenangan pada dirinya. "'
(HR. Ahmad)

J Cr:j 6 :J'Affi ^lr J';:., & :Jv, sp d/. ,tt r:L JL
, i!.,( !.o , t c' : ';.-E jl (ul.*JJ;'ti,VtJ'; C.;
W "'dt.okis :)vj .'>'j':';r,r'*f

<ar:ilr
c.

.:,nt

Tamimah dari ayat suci atau hadits Nabi SAW lebih baik ditinggalkan, karena
tidak ada dasarnya dari syara'; bahkan hadits yang melarangnya bersifat umunL
tidak seperti halnya ruqyah, ada hadits lain yang membolehkan. Di samping itu
apabila dibiarkan atau diperbolehkan akan membuka peluang untuk
menggunakan tamimah yang haram.
Tiwqlah: sesuatu yang dibuat dengan anggapan bahwa hal tersebut dapat
membuat seorang isteri mencintai suaminya, atau seorang suami mencintai
isterinya.
lI/ada'ah: sesuatu yang diambil dari laut, menyerupai rumah kerang; menurut
anggapan orang-orang Jahiliyah dapat digunakan sebagai penangkal penyakit.
Termasuk dalampengertian ini adalah jimat.

,.
(t 6y -t- 5i 6 \i- -{,

) z z o 
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4821. Dari Abdullah bin Amr, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah

SAW bersabda, 'Aku termasuk orang yang tidak memperdulikan apa

yang aku perbuat -atau 
aku lakukan- bila aku meminum tiryaq atau

menggantungkan tamimah atau mengucapkan sya'ir dari dalam

dirifu."' (HR. Ahmad dan Abu Daud, ia mengatakan, "Ini khusus

bagi Nabi SAW. Ada suatu kaum yang memberikan rukhshah tentang

tiryaq.")

',f 
flSt €W ;ut J'yr',-*; i,Su ;i *

(?6 irt'vy'-i:rtVi ";i 
t'r; .at3rt

4822. Dari Anas, ia mengatakan, "Rasulullah SAW memberikan

rukhshah untuk meruqyah pada gangguan 'ain, terkena sengatan

beracun dan bisul (terkena virus/ftuman). " (HR. Ahmad, Muslim, At-

Tirmidzi dan Ibnu Majah)

'-J|@ 
1' J';r,-P'yt,uG;ur ,* u.:At,f

rt:,; .dq'& * iar *:, :*';ttt'ti ,;.ie ,*
(:rr;.r1, j;f

4823. Dari Asy-Syifa binti Abdullah, ia menuturkan, "Rasulullah SAW

datang ke tempatlat, saat itu aku sedang bersama Hafshah, lalu beliau

berkata kepadaku, 'Mengapa engkau tidak mengajarinya ruqyah

namlah sebagaimana engkau mengajarinya tulisan? "' (HR' Ahmad

dan Abu Daud)
Ini juga menunjukkan bolehnya mengajarkan tulisan pada

wanita.

ct. / c

t-i :tjlii r.dLotlJt & ,'JG dx6 dl J'*'fc . c -o.AAr
L-r gJ,lxt S'*i,

"l t1 i\t;it ! €u" * rnfi ilw tCI: 'e ,s; ,5
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4824. Dari Auf bin Malik, ia menuturkan, "Kami pernah meruqyah

pada masa jahiliyah, lalu kami katakan, 'Wahai Rasulullah,

bagaimana pendapatmu tentang (ruqyah) itu?' Beliau pun bersabdsa,

'Tunjukkan padaku ruqyah-ruqyah kalian. Tidak apa-apa

menggunakan ruqyah selama tidak mengandung kesyirikan. "' (HR.

Muslim dan Abu Daud)

t,ir i. )re J\,/
o6

. .d.

,LV\ cq j-)t ;,,

1rbl,t',; .Lu. 6:ri 6 il* ,*6'*? 'j6.elStf A
(V irjr> .'^1"1t iei'4'rl'E

4825. Dari Jabir, ia mengatakan, "Rasulullah SAW melarang ruqyah,

kemudian datanglah keluarga Amr bin Hazm lalu berkata, 'Wahai

Rasulullah. Dulu kami punya ruqyan yang digunakan untuk meruqyah

(sengatan) kalajengking. Namun engkau telah melarang ruqyah.' Lalu
mereka menunjukkannya kepada beliau, maka beliau pun bersabda,
'Tidak apa-apa. Barangsiapa di antara kalian bisa memberikan

manfaat kepada saudaranya, maka hendaklah ia melakukannya."'
(HR. Muslim)

,f -f,^) CG

4826. Dari Aisyah, ia mengatakan, "Adalah Rasulullah SAW, apabila

salah seorang keluarganya sakit, beliau meniupknn padanya al
mu'awwidzaat. Dan ketika beliau sakit yang akhirnya meninggal, aku

meniupkan padanya, dan aku mengusapkannya dengan tangan beliau

4L* ti"a Li e; titw it J"yr'oti :"dv **G *
,i, t,*, c

L4-J-9 r:J,Jl t);;
o'.1 ,...
6,$t &y tll" .ot;'ri5u
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sendiri, karena tangan beliau lebih besar keberkahannya daripada

tanganlat " (Muttafaq 'Alaih)

Pensyaratr Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Sabda beliau

(tamaaim) adalah bentuk jamak dari kata tamiimah, yaitu sesuatu

yang dikalungkan pada leher anak-anak, orang-orang Arab dahulu

Li*u menggunakannya sebagai penangkal 'ain menurut persepsi

mereka, lalu Islam membatalkanYa.

Sabda beliau (Aku termasuk orang yang tidak

memperdalikan apa yang aku perbuat -atau aku lakukan- bila aku

meminum tiryaq ... dst.), yakni bila aku melakukan salah satu dari

ketiga hal itu, maka aku tidak akan memperdulikan sesuatu pun dari

perkara agama dan tidak memperdulikan apa yang aku perbuat. lni

perumpamaan yang sangat mendalam dan ancaman yang keras bagi

yang melakukan ketiga hal tersebut atau salah satunya, karena orang

yang telah melakukan itu, maka ia tidak akan peduli dengan apa yang

dilakukan, ia tidak akan peduli apakah itu haram atau halal' Nabi

sAw mengumpamakan dengan dirinya sendiri, yang mana beliau

memaksudkan untuk memberitahukan kepada yang lainnya tentang

hukumnya.

Sabda beliau (tiryaq), yang dimaksud adalah sesuatu yang

dicampur dengan daging ular yang telah dibuang kepala dan ekomya,

lalu bagian tengahnya digunakan untuk tiryaq.Ini hukumnya haram

karena najis. Namun bila tiryaq itu dibuat dari bahan yang suci (tidak

najis), maka tidak apa-apa memakan atau meminumnya. Malik

memberikan rukhshah pada tiryaq yang terbuat dari daging ular,

karena Malik memadang bolehnya memakan daging ular. Bila tiryaq

itu terbuat dari tumbuhan, maka tidak apa-apa.

Sabda beliau (Mengapa engkau tidak mengaiarinya ruqyah

namlah). Ruqyah namlah adalah suatu perkataan yang biasa

digunakan oleh para wanita Arab, yang mana setiap orang yang

mendengarnya sudah tahu bahwa perkataan itu tidak mendatangkan

manfaat dan tidak pula madharat, yaitu yang diucapkan kepada

pengantin: "Engkau boleh berkumpul, berdandan, bercelak dan semua
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boleh dilakukan, hanya saja tidak boleh durhaka terhadap suami."
Maksud ucapan Nabi SAW (kepada Syifa') adalah sebagai didikan
bagi Hafshah, karena beliau mengingkari sikap Hafshah, yaitu ketika
beliau menyampaikan suatu rahasia kepada Hafshah, nemun Hafshah
malah menyebarkannya, sebagaimana yang diceritakan di dalam Al
Qur'an: "Dan ingatlah ketika Nabi membicarakan secara raltasia
kepada salah seorang dari isterinya (Hafsah) suatu peristiwa." (Qs.

Ath-Tahriim (66): 3).46

Sabda beliau (sebagaimana engkau mengajarinya tulisan)
menunjukkan bolehnya mengajarkan tulisan pada wanita. Adapun
hadits 'janganlah kalian ajarkan tulisan pada mereka (kaum waniia)'
adalah bila dengan pengajarannya itu dikhawatirkan bisa
menimbulkan kerusakan.

Sabda beliau (Tidak apa-apa menggunakan ruqyah selama
tidak m en g an dun g kesyirikan) menunj ukkan bolehnya menggunakan
ruqyah dan berobat dengan sesuatu yang tidak mengandung bahaya
dan tidak terlarang secara syar'i walaupun tidak menggunakan asma
dan kalam Allah, namun dengan syarat bisa difahami, karena ruqyah
yang tidak dapat difahami, tidak terjamin keselamatannya dari syirik.
Ibnu At-Tin mengatakan, "Ruqyah dengan al mu'awwidzat dan asma
Allah lainnya adalah pengobatan rohani bila dilakukan oleh orang-
orang shalih, insya Allah bisa mendatangkan kesembuhan.

nu Yakni ayat: "Dan ingatlah ketika Nabi membicarakan secara rahasia kepada
salah seorang dari isterinya (Hafsah) suatu peristiwa. Maka tatkala (Hafsah)
menceritakan peristiwa itu (kepada Aisyah), dan Allah memberitahukan hal itu
(semua pembicaraan antara Hafsah dengan Aisyah) kepada Muhammad lalu
Muhammad memberitahukan sebagian (yang diberitakan Allah kepadanya) dan
menyembunyikan yang sebagian yang lain (kepada Hafsah). Maka tatkala
(Muhammad) memberitahukan pembicaaraan (antara Hafsah dan Aisyah) lalu
Hafsah bertanya, 'Siapakah yang memberitahukan hql ini kepadamu?' Nabi
menjawab, 'Telah diberitahukqn kepadaku oleh Allah Yang Maha Mengetahui
lagi Maha Mengenal. "'Qs. Ath-Talfim (66): 3).
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Bab: Meruqyah'Aina'(titit< Jahat) dan Diminta Mandi Karena

'Ain

*t J'i., oS |dV'"$.G ,f
@1|rt)

4827. Dari Aisyah, ia mengatakan, "Rasulullah SAW pernah

menytruhht untuk meminta diruqyah karena 'Ain." (Muttafaq 'Alaih)

' ' b 2 "" ' -'t1 at J'r, t tliu 6 ,;i .;.it;i Vtrfq.,
'^:ti ,rt'jirb:;l; ok'$ cg:Jv '#'e'oGi ,ln:t
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4828. Dari Asma' binti (Jmais, ia berkata,""Woho, Rasulullah. Bani

Ja far terkena 'ain, apa boleh alu memintakan ruqyah untuk

merela?" Beliau menjawab, "Ya. Seandainya ada sesuatu yang

mendahului takdirnya niscaya 'ain-lah yang mendahuluinya." (HR.

Ahmad dan At-Tirmidzi, dan ia menshahihkarurya)

,ut s.r-,i} orr it .,y |*st ,,Sv
,7..4,o..

dt t,rrV Jt t/u
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4829. Dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW,

t. tr ' '
(A2.2t-e )

beliau bersabda, "'Ain

o' Iborrl Qayyim (dalam Zad At Ma'ad) mengatakan, "'Ain adalah penyakit yang

berasal dari jiwa orang yang dengki lewat pandangan rnatanya. Orang yang

memandang terkadang mengenai sasaran dan terkadang tidak. Apabila menimpa

orang yang tidak memiliki penangkal, maka ia akan terkena pengaruhnya, dan
jika rnenirya orang yang merrpunyai penangkal yang kuat, maka panah tersebut

tidak rnaryu menembusnya. Orang yang menimpakannya disebut 'A'in dan
yang terkenanya disebut ma'in atat ma'yun."
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adalah nyata. seandainya ada sesuatu yang mendahului takdirnya
niscaya 'ain-lah yang mendahuluinya. Karena itu, apabila kalian
diminta mandi, maka mqndilah." (HR. Ahmad, Muslim dan Af
Tirmidzi, dan ia menshahihkannya)

',tb .u.at y,F i ,le,* ,g.ttst j'i us ,|lv u,G?
,1.. oi(:;l: vl

4830. Dari Aisyah, ia mengatakan, "Orang yang menimpakan 'ain
disuruh berwudhu, lalu orang yang terkena 'ainnya mandi dengan air
itu.'A8 (HR. Abu Daud)

|r3';JA _,L),€?,ffi.i,r J';:r"oi,*3 u "W fo-?; 
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ot Yak ri air wudhunya ditampung kemudian digunakan oreh orang yang terkena
'ainnya.
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4831. Dari Sahl bin Hunaif, bahwasanya Nabi sAW keluar menuju

Makkah, ia pun turut serta bersama beliau. Ketika mereka sampai di

jalanan bukit Kharar di Juhfah, Sahl bin Hunaif mandi, sementara ia

seorang laki-taki yang berkulit putih dan bertubuh bagus. Lalu ia

dilihat oleh 'Amir bin Rabi'ah, saudaranya Bani Adiy bin Ka'b, ketika

ia sedang mandi, maka ia pun bergumam, "Aku belum pernah melihat

seperti hari ini kulit yang disembunyikan." Maka Sahl pun pingsan.

Lalu ia dibawakan ke hadapan Rasulullah sAW, kemudian dikatakan

kepada beliau, "Wahai Rasulullah, lihatlah Sahl, ia tidak dapat

mengangkat kepalanya (pingsan)?" Beliau bertanya, "Apa ada

seseorang yang knlian tuduh telah melakukannya? " Mereka

menjawab, "'Amir bin Rabi'ah menatapnya." Maka Rasulullah SAW

pun memanggil 'Amir, lalu berkata, "Mengapa seseorang dari kalian

membunuh saudaranya? Ketika engkau melihat sesuatu yang

menakj ubfuin, memohonkan keb erkahan. " Kemudian beliau ber s ab da,

"Mandilah untuhtya." Maka ia pun membasuh wajahnya, kedua

tangannya, kedua sikutnya, kedua lututnya, ujung-uiung kakinya, dan

di bagian dalam kainnya, ia lakuknn itu di dalam tempayan (tempat

air). Lalu air itu diguyurkan kepada Sahl yang diguyurkan oleh

seorang laki-laki pada kepala Sahl dan punggungnya dari

belakangnya. Setelah itu, Sahl pun bisa berangkat bersama orang-

orang dan tidak menderita apa-apa. (HR. Ahmad)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Sabda beliau

('Ain adalah nyata), yakni benar-benar ada. Ibnu Baththal menukil

pendapat dari sebagian ahli ilmu, bahwa imam (pemimpin) hendaknya

melarang orang yang dikenal mempunyai sorot mata kuat ('ain) agar

tidak berbaur dengan orang lain dan agar tetap tinggal di rumahnya.

to
.r/ t

t -o>Jt)
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BAB.BAB SUMPAH DAN TEBUSANNYA

Bab: Sumpah dan Ucapan Lainnya Dikembalikan Kepada
Niatnya
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4832. Dari Suwaid bin Hanzhalah, ia menuturkan, "Kami keluar
untuk menemui Rasulullah SAW, saat itu kami bersama Wail bin Hujr,
lalu ia ditangkap oleh musuhnya, maka orang-orang (yaloi
rombongan kami) pun enggan bersumpah, namun aku bersumpah,

bahwa ia adalah saudaraku, maka ia pun dilepaskan. Kemudian kami
menemui Rasulullah SAW, lalu aku sampaikan hal itu kepada beliau,
maka beliau pun bersabda, 'Engkau paling baik dan paling tulus di
antara mereka. Engkau benar. Seorang muslim adalah saudaranya
sesama muslim. "'(HR.Ahmad dan Ibnu Majah)

. dilt dt, {.ilt e\\ t:;';, *,fit,t -1i i:'q.',
4833. Dalam hadits yang menceritakan tentang Isra' Nabi SAW, yaitu
hadits muttafaq 'Alaih, disebutkan: "Selamat datang saudara yang
shalih dan nabi yang shalih."
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4834. Dari Anas, ia menuturkar, "Nobi SAW tiba di Madinah dengan

membonceng Abu Bakar, sementara Abu Bakar adalah orang tua

yang cukup dikenal, sedangkan Nabi SAll/ masih muda dan belum

dikenal. Lalu seorang laki-laki menghampiri Abu Bakar lalu berkata,

'Wahai Abu Baknr, siapa laki-laki yang berada di depanmu ini-' Abu

Bakar menjawab, 'Orang ini yang telah menuniukkanku jalan.' Orang

itu menduga bahwa yang dimal<sud Abu Bakar adalah jalanan,

padahal yang dimaksudnya adalah jalan kebaikan. " (HR. Ahmad dan

Al Bukhari)

. ..d', '* t1 Jc'q. 'ffi ;ur J';,iG ,ici;-')'€j f
<Uu1jr, fc ;.triur"3i tj,1 :a*w

4835. Dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda,

'sumpahmu hendalotya pada apa yang dianggap nyata oleh

temanmu. "'(fIR. Ahmad, Muslim,Ibnu Majah dan At-Tirmidzi)

(rG r:tj "F ir1r1 *;*;)t 9.,P l#t,P'€'t
4836. Dalam lafazh lainnya disebutkan: "Sumpah itu tergantung niat
orang yang meminta sumpah. " (HR. Muslim dan Ibnu Majah)

Ini mengandung arti bahwa orang yang meminta bersumpah

itu adalah orang yang dizhalimi.

Pensyaratr Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Setiap dua hal
yang ada kesamaan maka bisa disebut saudara, termasuk dalam hal ini
orang merdeka dan hamba sahaya. Seseorang yang bersumpah bahwa

ini adalatr saudaranya, maka ia telah berbuat baik, apalagi bila orang
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yang dimaksud mempunyai hubungan kekerabatan sebagaimana yang

disebutkan pada hadits di atas. Karena itulah Nabi menganggapnya

baik. Ibnu Baththal mengatakan, "Malik dan Jumhur berpendapat,

bahwa orang yang dipaksa bersumpah, yang mana bila ia tidak
bersumpah maka saudaranya akan dibunuh, maka tidak ada dosa

atasnya."

Ucapan perawi (sedangkan Nabi SAW masih muda)
menunjukkan bolehnya menyebut muda kepada orang yang berusia
lima puluhan. Ungkapan yang dilontarkan Abu Bakar dalam peristiwa
ini menunjukkan kelembutan sikap Abu Bakar.

Sabda beliau (Sumpahmu hendaknya padu apa yang
dianggap nyata oleh temanmu) menunjukkan bahwa yang berlaku
ada sesuai dengan maksud sumpah. An-Nawawi mengatakan,

"Adapun bila bersumpah tanpa diminta, lalu berbohong (dalam
sumpahnya), maka kebohongannya itu berlaku." Al Qadhi Iyadh
mencatat adanya ijma' yang menyatakan, bahwa orang yang
bersumpah tanpa diminta dan tanpa terkait dengan suatu hak, maka
sumpahnya itu tergantung niatnya.

Bab: Bersumpah Lalu Mengucapkan "Insya Allah"

c

rll- i' iG'-L u :W bt J'y, Jti :J$;;;
t . c9,.. t.o 1t,,

(€b)tS J^>l ol-2-2)

4837. Dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda,
'Barangsiapa bersumpah lalu mengucapknn 'Insya Allah,' maka ia
tidak berkhianat. "' (HR. Ahmad dan AfTirmidzi)

.i$ {n lv1 a*rl a.rj
4838. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah, dan ia menyebutkan:
" m a ka b a giny a p en ge cuali anny a."

l't
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4839. Diriwayatkan juga oleh An-Nasa'i, dan ia menyebutkan: "maka

i a t e I ah menge cual i kan."

ir:,'oy.'J* # Jb * ,y ,& ;nt J'yr i6 ,i6 # it f
13'rti 6il1 L;Jr it'rr> .* + Y, ,ir

4840. Dari lbnu (Jmar, ia berkata, "Rasulullah sAW bersabda,
,Barangsiapa menyatakan suatu sumpah lalu ia mengucapkan 'Isnya

Auah,, maka tidak ada dosa atasnya. "' (HR. Imam yang lima kecuali

Abu Daud)

:'Jv W,u1r ,:i ,o* it ,f ,i* *
,u.:j ;riI.i6 ;xr, : Jv n . io' it:'oL iJts

,'JG i ;rk i ,U; o'r*$;rri :ju

(jr'j L';\
4841. Dari lkrimah, dari lbnu Abbas, bahwasanya Nabi sAW

mengucapkan, "Demi Allah, sungguh aku akan memerangi kaum

Quraisy," lalu beliau mengucapkan, "Insya Allah'" Kemudian beliau

mengucapkan, "Demi Altah, sungguh aku akan memerangi kaum

Quraisy," lalu beliau mengucapkan, "Insya Allah'" Kemudian beliau

mengucapkan, "Demi Altah, sungguh aku akan memerangi kaum

Quraisy," lalu beliau diam, lalu mengucapkan, "Insya Allah'"
Kemudian ternyata beliau tidak memerangi mereka. (Dikeluarkan

oleh Abu Daud)

Pensyarah Rahimahull ah Ta' al a mengatakan: ucapan penulis

(IIR. Imam yang lima kecuali Abu Daud), sebenarnya hadits ini
juga diriwayatkan oleh Abu Daud, yaitu pada kitab sumpah dan
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nadzar.

Sabda beliau (maka ia tidak berdosa) menunjukkan bahwa
mengikat ucapan sumpah dengan kalimat insya Allah mencegah
terjadinya sumpah atau menghalalkan penggugurannya. Demikian
pendapat Jumhur, dan tidak ada bedanya arrtara yang bersumpah
dengan nama Allah, atau menyatakan talak, atau memerdekakan
budak. Namun Ahmad mengecualikan dalam memerdekakan budak.

Ucapan perawi (lalu beliau diam, lalu mengucapkan, "fnsya
Allah.'), diamnya beliau itu bukan karena udzur, namun yang tampak
bahwa diamnya adalah untuk memilih, bukan terpaksa, sehinga hal ini
menunjukkan bolehnya hal tersebut.

Bab: Bersumpah Tidak Memberi Hadiah, Kemudian
Bershadaqah

;j tt\fie 1' J';:, ots :J$i;:-;;.) ,r
,lr*l,J$ ,;i.rb ,t'ty t:it; ii

@L',rt)'6 lFi t1yr;;,t1^
4842. Dari Abu'Hurairah, ia menuturkan, "Adalah Rasulullah SAW,
apabila beliau diberi makanan, beliau bertanya, 'Apaknh ini hadiah
atau shadaqah?' Bila dijawab, 'shadaqah,' maka beliau mengatakan
kepada para sahabatnya, 'silakan makan,' namun beliau sendiri tidak
ikut makan. Dan bila dijawab, 'Hadiah,' beliau menepuk tangannya,
lalu beliau ilrut makan bersama mereka. " (Muttafaq 'Alaih)

n,A . a to, ,t.
ai-rii :,,n JL ,711,b'.

,#of)'JsiA .f;r

i15L 
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o:r; ei W ar Jt-, JLi;;."-:$i ,lv ;i ,r

4843. Dari Anas, ia menuturknn, "Barirah menghadiahkan daging
kepada Rasulullah SAW yang dishadaqahkan kepadanya (Barirah),
maka beliau bersabda, 'Ini baginya sebagi shadaqah, tapi bagi kita

o7. ,t'it ta , rz

@b"#).a;--ti ttj at* Q i:Ju;
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sebagai hadiah- "' (Muttafaq'Alaih)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Penjelasan

tentang kedua hadits ini telah dibahas pada kitab zakat, adapun

maksud dikemukakannya di sini untuk menunjukkan bahwa orang

yang bersumpah untuk tidak memberi hadiah maka tidak berdosa bila

ia bershadaqatr. Bila bersumpatr salah satunya maka tidak berdosa

karena melakukan yang lainnya, sebagaimana dalam pengertian-

pengertian lainnya yang saling bersilangan.

Bab: Bersumpah Tidak Makan Lauk/Bumbu,I)engan Apa
Menikmati?

r\'-^Jt;rr irjrl.iir ;lii ;-1 iv wut r '/y *
<u,4t

4844. Dari Jabir, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Sebaik-baik

bumbu adalah c1tkn." (HR. Jama'ah kecuali Al Bukhari)

4 *y 
"Y 

q'o:')0 76 tti Vil;-1v:
4845. Ahmad, Muslim, Ibnu Majatr dan At-Tirmidzi meriwayatkan

juga yang seperti itu dari hadits Aisyatr.

(*C rti\r1 k;r;:#i
4846- Dari Ibnu {Jmar, fa berlaia, "Rasulullah SAW bersabda,

'Bumbuilah dengan minyak dan lumurilah dengannya, karena

sesungguhnya itu berasal dari pohon yang diberktftf. "' (HR. Ibnu

Majah)

'Jti ,*. t"r!,.ao>tj -r}U fl6t tffi il J';:, Jv :Jv * i.t a
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4847. Dari Anas, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'iuorn o
bumbu kalian adalah garam. "'(HR. Ibnu Majah)

"f ?4 bi W'4t .;?, lv 7->L /. 1r re i'r:};'*
;7i'jf i,jr> .:L-^ rt3\:y i6i ;p * *; ,;* f

(T:6'q'erdtt
4848. Dari Yusuf bin Abdullah bin Salam, ia mengatakan, "Aku
melihat Nabi SAW mengambil sepotong roti gandum, lalu meletakkan
kurma di atasnya, lalu beliau berkata, 'Ini bumbunya ini. "'(HR. Abu
Daud dan Al Bukhari di dalam kitab Tarikhnya)

Irr> .#t 6.2\b rjlr J,i l:,t ^; ,lG W dt ,f ,;:i.; f't'| ,f |€*!i rir- ,'{'4t $L :Jra ,o:r,7'€-4 i;t
,(?i .^r.i f ,r:;-; d/.,Ir re *,},'1' Jy,

4849. Dari Buraidah, darf' Nabi SAW,'beifau' bersabda, 
"'Tuo'nniobumbu/lauk penghuni dunia dan akhirat adalah daging." (HR. Ibnu

Qutaibah dalam kitab Gharibnya, dan ia mengatakan, ..Al 
eaumasi

menceritakan kepadaku: Al Ashma'i menceritakan kepada kami, dari
Abu Hilal Ar-Rasibi, dari Abdullah bin Buraidah, dari ayahnya .. lalu
disebutkan hadits tadi)
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4850. Dari Abu sa'id, ia berkata, "Rasulullah sAW bersabda, 'Pada

hari kiamat, bumi (yaloti dunia) akan menjadi sebuah roti yang diolah

oleh Dzat Yang Maha Perkasa, sebagaimana seseorang di antara

knlian mengolah rotinya ketika dalam perjalanan, sebagai hidangan

bagi para penghuni surga.' Kemudian datanglah seorang laki-laki

yahudi lalu berkata, 'semoga Dzat Yang Maha Pengasih

memberlrahimu wahai Abut Qasim, maukah aku memberitahumu

tentang tempat singgah penghuni surga pada hari kiamat?' Beliau

menjawab, 'Tentu.' Ia berkata, 'Bumi akan meniadi sebuah roti.'

-seperti 
yang diucapknn oleh Nabi SAW- Maka Nabi SAW melirik

kepada kami, kemudian tertawa hingga tampak gigi gerahamnya, lalu

beliau berkata lagi, 'Maukah aku memberitahumu tentang bumbu

merelra?' Ia menjawab, 'Tentu.' Beliau berkata, 'Sapi dan hiu''
Merekn bertanya, 'Apa itu?' Beliau bersabda, 'Sapi dan hiu, tujuh

puluh ribu orang memakan tambahan hatle keduanya'"' (Muttafaq

'Alaih)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Sabda beliau

(Tuannya humbu/lauk kalian adalah garam). Idaam (bumbu/lauk)

adalah sesuafu yang dicampurkan untuk memakan sesuatu, baik itu

yang dimasak bersama, seperti kuah dan cairan lainnya, ataupun yang

tidak dimasak bersama, seperti keju, roti, mentega dan sebagainya.

Ibnu Ruslan mengatakan, "Itulah makna idam menujur Jumhur salaf

on Yakni organ tersendiri yang bersambung dengan hati, dan itu adalah yang

terbaiknya.
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dan khalaf." Pensyarah mengatakan: Kemungkinan dinyatakannya
garam sebagai tuannya bumbu/lauk adalah karena selalu dibutuhkan
pada setiap makanan (karena rasanya), sedangkan dinyatakannya
daging (sebagai tuannya lauk) adalah karena dzatnya.

Bab: Bersumpah Tidak Berharta Lalu Mendapat Pembagian
Zakat dan yang Lainnya

- J.

',i atljiJ',,&JL>J
-^'H e nr ;Ui i;

cz , A
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alJl dfJ c-jl

iV,aiytr;

o1o,
:Jt5 a..,1 ;r.c..,o

aub
'f';\i
:J,'Jt-
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(i^lf itt) ."'J-'G ilt,J'j .'^*)',r)L
4851. Dari Abu Al Ahwash, dart fbunyr,'r, menuturkan,' "nOu

mendatangi Rasulullah SAW, saat itu aku mengenakan satu atau dua
kain, lalu beliau bertanya, 'Apakah engkau mempunyai harta?' Aku
jawab, 'Ya. Allah telah memberiku dari setiap harta-Nya, yaitu
berupa kuda, unta, kambing dan budak.' Beliau pun bersabda,
'Apabila Allah .menganugerahimu harta, maka hendaklah engknu
tampakkan nilvnat-Nya.' Lalu aku menemui beliau dengan
mengenakan jubah (stelan). " (HR.Ahmad)

i,r';J},V f i;t lc p :Jv W
I 't,, c. |.o.t o c/, c.

dtfcopA*y,f
(*i 

"tjr> 
.ir'iy,l,. *'J

4852. Dari Suwaid bin Hubairah, dari Nabi SAIT', beliau bersabda,
"Sebaik-baik harta seseorang adalah ia memiliki kuda yang subur
(banyak anak) dan kebun larma pilihan yang telah dikawinknn."
(HR. Ahmad)
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4853. Telah dikemukatran bahwa (lmar M mengatakan, "wahai

Rasulullah, aht mendapat lahan tanah di Khaibar, aku belum pernah

mendapatkanhartayangtebihbernilaibagifudariitu.''

";J-- 
': 'i Ys',,s

,rz'
.ie7 J\',t:;r'*-i :ffi 

"'&.'"^Ab'i:',su

ci. l"tl 
c
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4g54. Abu Thalhah mengatakan kepada Nabi Siw, "Hortoku yong

paling alcu cintai adalah Bairuha." Yaitu suatu kebun yang terletak di

s eberang masjid. (Muttafaq'Alaih)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Sabda beliau

(Apabita Allah menganugerahimu harta dst')' Nabi SAW

mlnyebutkan, ba6wa dianugerahinya harta dan perintah untuk

menampakkan nikmat, menunjukkan bahwa itu adalah alasannya'

Maka barangsiapa yang telah dianugerahi nikmat oleh Allah, maka

hendaklah ia menampakkannya selama hal itu tidak disertai riya atau

ujub atau merasa lebih dari orang lain.

Bab:BersumpahDiAwalBulanBahwalaTidakAkan
MelakukanSuatuPerbuatan,NamunTernyataKurang

4855. Dari (Jmmu Salamah, bahwasanya Nabi SAW bersumpah tidak
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akan masuk ke tempat sebagian istrinya selama satu bulan -dalam
lafazh lainnya disebutkan: meng-ila' para istrinya selama satu
bulan-. Setelah berlalu dua puluh sembilan hari, beliau mendatangi

-atau menemui- mereka, maka dikatakan kepada beliau, "Wahai

Rasulullah, engkau telah bersumpah tidak akan masuk ke tempat
mereka selama satu bulan." Maka beliau pun bersabda,
"Sesungguhnya satu bulan itu adalah dua puluh sembilan (hari)."
(Muttafaq 'Alaih)

,;b, (t a:x, iir; W.lr ji, ri i,Ss ,ib, ,t* ;t f
.'x3r € nj ,I!!*1- *'j s :Ju"

4856. Dari lbnu Abbas M, ia menuturkan, "Rasulullah SAW
menghindai para istrinya selama satu bulan. Ketika telah berlalu dua
puluh sembilan hari, Jibirl mendatanginya, lalu mengatakan, 'Engkau

telah memenuhi sumpahmu, dan telah genap satu bulan "' (HR.
Ahmad)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Ucapan perawi
(maka dikatakan kepada beliau, "Wahai Rasulullah, engkau telah
bersumpah ... dst.) yakni mengingatkan orang yang bersumpah akan
sumpahnya. Hadits ini juga menguatkan pendapat yang mengatakan
bahwa sumpah beliau itu bertepatan di awal bulan, dan karena itulah
hanya sampai dua puluh sembilan hari. Seandainya itu di pertengahan

bulan, maka Jumhur berpendapat, bahwa hanya dianggap terpenuhi
dengan tiga puluh hari.

Bab: Bersumpah Dengan Nama Allah dan Sifat-Sifat-Nya, dan
Larangan Bersumpah dengan Selain Allah Ta'ala

,--A,:rV tlrf; tolt 
ots ,i';ri oG :Jv *!r';L it ,f
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4857. Dari Ibnu (Jmar M, ia *rngotokon,' "Kebanyakan s'umpah

yang diucapkan Nabi SAW adalah, 'Tidak' Demi Dzat yang membolak

batit<kan hati."' (HR' Jama'ah kecuali Muslim)

'S--t1i 
^-Lirh' or (i 'i6 W 4t f ,i';';'s) --y'€t

y 
'iul 

'L;:,t qt p q+:$.'o'r1-,ot 6i Q|p:r iJta ;,-Fb

d? 3$ .tgr;it Lf dr#l,*.1':
4858. Disebutknn dalam hadits Abu Hurairah, dari Nabi sAW, beliau

bersabda, "Ketika Attah menciptakan surga, Allah mengutus Jibril,

lalu berfrman, 'Lihatlah kepadanya, dan apa yang telah Alu siapkan

untuk jara penghuninya.' Lalu Jibril pun melihatnya lalu kembali,

kemuiian mengatakan, 'Tidak. Demi Kemuliaan'Mu. Tidak seorang

pun yang mendengarnya kecuali aknn memasukinya'"' (Muttafaq

'Alaih)

, -;3r 1 a-Lit';-,tr:t,fr :W "'ult,t i;:;'gl. i:'e
IJ?',$ti'1 ,,1'.4':! ,-,6r ,f ',*iUft ";; t",'J'-#

(4b';e)
4859. Dalam hadits Abu Hurairah, dari Nabi SAW: "Ttrggpl seorang

laki-taki yang berada di antara surga dan nerakn, lalu ia berkata,
,WahaiRabb,palingkanwajahhldarineraka.Tidak,demi
Kemuliaan-Mu, alru tidak meminta yang lainnya. "' (Muttafaq 'Alaih)

'F'€..4i',.flt ,.l;"ri J' 'M ;'i: ;\t.iY'qt
:cs;

4860. Dalam hadits yang menceritakan tentang mandinya Ayyub AS
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disebutkan: "Tentu. Demi Kemuliaan-Mu, aku tidak pernah cukup
dengan berknh-Mu."

'St, ,t'r',tf'Sit :Jt;' W "Ct ;i trri;Li ,'o;* A "# fl- ..t -t f t

U, e;t .'ftt,oi4) ;>;j ii,r ,ur c,oi* ,ti.#
ilr ,u, c ,o!'k: ,'o1{Jt ";;i ,:jA'oi r,;y., oi rr,rri t;t,W

(lC,Att"';i;t:r:)'- i
4861. Dari Qutailah binti Shaifi: Bahwa seorang yahudi datang
kepada Nabi SAW lalu berkata, "sesungguhnya kalian telah membuat
sekutu, dan sungguh kalian telah mempersekutukan, kalian
mengataknn, 'Maa sya'allaah wa syi'ta [sesuai dengan kehendak
Allah dan kehendalcmul.' Dan kalian mengatakan, 'Demi Ka'bah.,
Maka Nabi sAW memerintahkan mereka (kaum muslimin) apabila
bersumpah agar mengucapkan, 'Demi Tuhannya Ka'bah.' Dan
mengucapkan, 'Maa sya'allaah tsumma syi'ta [sesuai dengan
kehendak Allah kemudian kehendakmuJ."' (HR. Ahmad dan An-
Nasa'i)

,-\ : JG,,9r\',+';j # .: W iul:r 
"oi :w'; it *

\i !-'ill+i;;tk";t ;g.VLrfA.; tf ;3qi ir

@ii;b ).:h1
4862. Dari lbnu (Jmar M: Bahwasanya Nabi sAW mendengo, u*o,
bersumpah dengan nama ayahnya, maka beliau pun bersabda,
"sesungguhnya Allah melarang knlian bersumpah dengan nenek
moyang lalian. Karena itu, barangsiapa bersumpah, maka hendaklah
bersumpah dengan nama Allah, atau diam. " (Muttafaq .Alaih)

yt 's";', 
jG tJ$ '?'q,
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4863. Dalam lafzah lainnya disebutkan: Rasululla^ si* bersabda,

"Barangsiapa bersumpah, maka ianganlah bersumpah kecuali

dengan noma Allah." Dulu kaum Quraisy biasa bersumpah dengan

nenek moyang mereka, maka beliau pun bersabda, "Janganlah kalian

bersumpah dengan nenek moyang kalian. " (HR. Ahmad, Muslim dan

An-Nasa'i)

f"--;; yi ,lr, o\trF v ,ffi it J'y,iv ,iG r;;'e..i'*

*fr, i,'rr> .t'gy $;O.lt,
4864. Dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah sAW bersabda,
,Janganlah knlian bersumpah kecuali dengan nama Allah, dan

janganlah knlian bersumpah kecuali kalian benar (sungguh-

sungguh). "' (HR. An-Nasa'i)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Sabda beliau

(Tidak. Demi Dzat yang membolak batikkan hatfi.Iaa (tidak), di

sini untuk menafikan ucapan sebelumnya, sedangkan "wa muqallibal

quluub" (Demi Dzat yang membolak balikkan hati) adalah yang

disumpahkannya. Ibnu A1 'Arabi mengatakan, "hi menunjukkan

bolehnya bersumpah dengan perbuatan Allah Ta'ala."

Sabda beliau (barangsiapa bersumpah, maka hendaklah

bersumpah dengan nama Allah, atau diam). Ulama mengatakan,

"Rahasia larangan bersumpah dengan selain Allah adalah, karena

bersumpah dengan sesuatu mengindikasikan pengagungannya,

padahal pada hakikatnya keagungan itu hanya milik Allah semata,

karena itulah, tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah,

Dzatnya dan sifat-sifat-Nya. Demikianlah yang disepakati oleh para

ahli frkih." Hadits-hadits di atas menunjukkan bahwa bersumpah

dengan selain Allah tidaklah sah, karena larangan itu menunjukkan
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rusaknya hal yang dilarang itu. Demikian pendapat Jumhur.

Bab : Keterangan Tentang Ucapan : ll/aim ullah, La' omrallah,
Uqsimu Billoh dan Sebagainya

i t' '"t*{ :;:1f>'u. ir:.li" jG ,jG W Ct * ,i;:} Gi r
'd lJ . !,,5;'e,j.d- *a) A:G qk,ii;t';;-. S,
'ro,V',*Jtb.ilr ,t: o\,Fi, ,h' iv o1'b,\A
'; bi-ir f-tj . b, "'e "*iti ri:.t -t, ii rrly'"JA.'S^x-,.
.t:'ri}i riL'-i I' ,}| '; fr-tnrA,hr "f:, tl,JG'j 1yrf

dL ";r::')

4865. Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda,
"Sulaiman bin Daud mengatakan, 'Sungguh malam ini aku akan
mengelilingi (menggauli) sembilan puluh istri, semuanya akan
melahirlran seorang penunggang kuda (pejuang) yang almn
berperang fi sabilillah.' Lalu temannya berkata, '(Jcapkanlah 'Insya
Allah.' Namun Ia tidak mengucapkan Isnya Allah. Lalu ia menggilir
mereka semua. Kemudian tidak satu pun dari mereka yang hamil,
kecuali seorang wanita saja, ia melahirkan setengah manusia. Demi
Dzat yang jiwa Muhammad di tangan-Nya, seandainya ia
mengucapkan Insya Allah, tentulah mereka akan berjuang semuanya
di jalan Allah sebagai para penunggang kuda. " (Muttafaq .Alaih)

Ini sebagai alasan, bahwa menyertakan pengecualian adalah
sah (berlaku), bila tidak berselang lama, walaupun tidak tersirat ketika
mengucapkan perkataan pertamanya (yakni tidak tersirat untuk
mengucapkan pengecualian ketika mengucapkan sumpahnya).

'fi W
zz I c .

t t^-e ;tl ;rS
,i.,it AcJo0.6'r!,i' *'; ,';re ; c/

JJi

L
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4866. Dari Ibnu [Jmar, dari Nabi SAW, bahwasanya beliau

mengatakan tentang Zaid bin Haritsah, "Demi Allah, ia memang

pantas untuk memimpin. " (Muttafaq 'Alaih)
Dalam sebuatr hadits muttafaq 'alaih disebutkan: Ketika Umar

diletakkan di tempat tidumya, Ali datang lalu mengucapkan bela

sungkawanya, dan ia mengatakan,"ll'aimullafr [Demi Allah], sungguh

aku menduga batrwa Allah akan menjadikanmu bersama kedua

sahabatmu."

rHi :r'afuclf .j,.or 4j:y|F iy'€'k,rtj
.t^:i_\2.1'# *;

4867. Telah disebutkan di muka dalam hadits Al Makhzumiyyatr:

"Demi Allah, seandainya Fathimah binti Muhammad mencuri,

niscaya Muhammad akan memotong tangannya."

Ucapan Umar kepada Ghailan bin Salamah,"Waimulaft [Demi
Allah], hendaklah engkau merujuk para istrimu."

?J ,:;i i l' l" u ''':il"tr ,ffi Ut i6 ,*)i ?y'e-t
@L |rt) .'^1*i,.11 ;j ,i;GJ JiLJ Jta ,k; ;.'t"i

4868. Disebutkan dalamhadits ifki (hadi;r** *.rr"rirut* berita

bohong tentang Aisyah): Kemudian Nabi SAW berdiri, lalu

mengungkapkan kekecewaannya terhadap Abdullah bin Ubay, maka

Usaid bin Hudhair berdiri, lalu mengatakan kepada Sa'd bin Ubadah,

"La'amrullah (demi Allah), kami akan membunuhnya." (Muttafaq

'Alaih)

'i; ok (j fi -q6,
lzotirb og3-'u* ,j ,*'Sr r& *
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4869. Dari Abduooh*o, bin Shafwan -sahaboirro All Abbas-,

bahwa ketika penaklulrun Makkah, ia datang membawa ayahnya ke
hadapan Rasulullah SAW, lalu berknta, "Y[ahai Rasulullah, bai'atlah
dia agar berhijrah." Namun beliau menolaknya, dan beliau bersabda,
"Tidak ada lagi hijrah." Lalu ia menemui Al Abbas, makn Al Abbas

pun berdiri bersamanya, lalu berkata, "Wahai Rasululalh. Engkau
telah mengetahui (hubungan)ku dengan Fulan. Ia datang membawa
ayahnya kepadamu agar engkau membai'atnya untuk hijrah, tapi
engkau menolak." Nabi SAW bersabda, "sesungguhnya tidak ada lagi
hijrah." Al Abbgs berkata, "Aku bersumpah untulonu, agar engkau
membai'atnya." Malm Rasulullah SAW pun mengulurkan tangannya,
lalu berkata, "Ulurkan. Aku penuhi sumpah pamanku. Walaupun
tidak ada lagi hijrah. " (HR. Ahmad dan Ibnu Majah)

6-t €,trit r<)t -:i;i ;lrrr ;:i :u5., a:s_e * ,."_tt:lt'c_l'a

i* .ry .ki oyr;r.:-:*si ,Uus ,Jz:;. ,i, U;.*"tj
(i,"*f ittr> .,*at JL; )i ot) ,q:ti,@ nr j;:,

4870. Dari Abu Az-Zahiriyyah, dari Aisyah RA: Bahwa seorang
wanita menghadiahkan kurma di atas piring kepadanya, lalu Aisyah
memakan sebagian dan masih tersisa sebagian, lalu wanita itu
berkata, "Aku bersumpah untulonu, kecuali engkau memamakan
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sisanya." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Penuhilah' karena dosa

itu atas orang yang bersumpah." (HR. Ahmad)

',-b), ,W J.;.,ju ,ju -g

6!rt;'r!1 i{tr1

4871. Dari Buraidah M, ia berkata, "Rasulullah sAW bersabda,

'Tidaklah termasuk golongan kami orang yang bersumpah dengan

amanat. "'(HR. Abu Daud)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Disebutkan di

dalam An-Nihayah: Danikian itu (hadits 4871) adalah karena beliau

telah memerintahkan untuk bersumpah dengan nama-nama Allah dan

sifat-sifat-Nya, adapun amanat adalah salah satu perintah-Nya, maka

mereka dilarang bersumpah dengan amanat, karena dengan begitu

berarti menyamakan antara amanat dengan nama-nama Allah, hal ini

sebagaimana mereka dilarang bersumpah dengan nama nenek moyang

mereka."

Bab: Perintah untuk Melaksanakan Sumpah dan Rukhshah

MeninggalkannYa Karena Udzur

c

LoP-;fr ;i(o ,Yyi ,r3. tur i:vyt cf,)t O.rs urn' j'r:"i e'ri iJs .?JG u )';t *
o

frt-r';', -ratr'r1- ,;st fit; crlUll,#':
?

jlLS cr-.Ia\rll '.\*;;1 co)*') ,;.)At g3(:

l.c,tc.
oJ.l .r .'P

o

tog

@bi;i).tfl' :6f: ,6eti,:)t !Gt: ,{ilL;.ll

Dari Al Bara' btn Azib, ia menuturkan, "Rasulullah SAW4872.
memerintahknn pada kami tuiuh hal, beliau memerintahkan pada

kami: Menienguk yang sakit, mengantarkan ienazah, meniawab yang

bersin, melal<sanakan sumpah, menolong orang yang dizhalimi'

memenuhi undangan dan menyebarkan salam. " (Muttafaq 'Alaih)
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4873. Dari lbnu Abbas -dalam 

hadits mimpi yang diceriiakan .l,bu

Balrar-: Bahwa Abu Bakar menceritakan, "Beritahulah alru wahai

Rasulullah SAW, ayah dan ibulu tebusannya, apakah aku benar

ataukah salah?" Beliau menjawab, "Benar sebagian dan salah

sebagian." Abu Bakar berkata lagi, "Demi Allah, ceritakan kepadaku

mana yang salah." Beliau bersabda, "Janganlah engkau

bersumpah. " (Muttafaq 'Alaih)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Ucapan perawi

(melaksanakan sumpah) adalah melaksanakan apa yang hendak

dilakukan oleh yang bersumpah. Adapun Nabi SAW tidak memenuhi

sumpahnya Abu Bakar adalah untuk menunjukkan bahwa itu tidak

wajib.

Bab: Bila Seseorang Dikatakan, "Dia Itu Yahudi atau Nashrani
Bila Melakukan Anu."

^l^, ; JLL)L J ,Ju ffi ;ur 
'J";:r'oi ,ltX-zlt u. ,zt: ;

1i'jt'> 
(1lt l;t;ir Ilry .'Jv k 'rii Gss ,'lu\i *

4874. Dari Tsabit bin Adh-Dhahhak, bahwasanya Rasulullah SAW

bersabda, "Barangsiapa bersumpah dengan suatu agama selain Islam
dengan kedustaan, maka ia seperti yang diucapkannya." (HR.

Jama'ah kecuali Abu Daud)
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4g75. Dari Buraidah, ia berknta, "Rasulullah sAl{ bersabda'
.Barangsiapa mengatakan, 

,Aku berlepas diri dari agama Islam,' bila

ia berdusta maka ia sebagaimana yang diucapl<annya, dan bila jujur

maka ia tidak aknn kembali kepada Islam dengan selamat. "' (HR'

Ahmad, An-Nasa'i dan Ibnu Majah)

Pensyarah Rahimahullah Ta, ala mengatakan: Ibnu A1 Mundzir

mengemukakan: Ada perbedaan pendapat mengenai orang yang

m"rgr,"apkan, 'Aku kufur terhadap Allah -atau serupa itu- bila aku

melakukan anu' kemudian ia melakukannya. Ibnu Abbas, Abu

Hurairah, .Atha., 
Qatadah, mayoritas ulama Amshar menyatakan

tidak ada kaffarah atasnya dan ia tidak menjadi kafir, kecuali bila ia

menyembunyikan di dalam hatinya. Al Auza',i, Ats-Tsauri, Ahmad,

Ishad dan Golongan Hanafi menyatakan, bahwa itu adalah sumpah

dan ia wajib membayar kaffarah (tebusan sumpah)' Selanjutnya Ibnu

A1 Mundzir mengatakan, "Pendapat pertama lebih benar, berdasarkan

sabda Nabi SAW, ,Barangsiapa bersumpah dengan Latq dan Uzza,

maka hendaklah mengucapkan Laa ilaaha illallaah.' Dalam hal ini

beliau tidak menyebutkan kaffarah." Yang lainnya menambahkan:

Begitujugasabdabeliau,"Barangsiapabersumpahdengansuatu
ogi*o selain Islam, maka ia seperti yang diucapkannya." Ini

menunjukkan beratnya perkara ini sehingga tidak seorang pun yang

melakukannYa.

Bab:SumpahPalsudanSumpahyangTidakDimaksud

3;rlr ;rk '"tij A P '# ir J';.]$ :J$i';;',ri *

o 9-
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4876- Dari Abu Hurairah, ia berkan, "Rasulullah SAW bersabda,
'Lima hal yang tidak ada kaffarahnya (tebusannya):
Memperselartukan Allah, membunuh jiwa secara tidak haq, merampok
orang mubnin, melarilcan diri dari pertempuran, dan bersumpah
palsu untuk mendapatkan harta dengan cara yang tidak haq. "'(HR.
Ahmad)

.y 'jr-i 
yk';d,b) jG W ir J'yr'o( ,,g, * i.t *

i*'iie ,iC lX i ,:; o\u\\' ,:n0

(l-;iitri .;r\d\ v ,j. , ,\ lTxi?;6i irr W
4877. Dari lbnu umar RA, bahwasanya Rasulullah sAl( berkata
kepada seorang laki-laki, "Apakah engkau melakukan anu?" Ia
menjawab, "Tidak. Demi Dzat yang tidak ada sesembahan yang haq
selain Dia. Alcu tidak melakukannya." Lalu Jibril AS mengatakan
kepada beliau,'"Ia melakukannya, akan tetapi Allah Ta'ala telah
mengampuninyo karena ia mengucapkan, 'Tidak. Demi Dzat yang
tidak ada sesembahan yang haq selain Dia."'(HR. Ahmad)

9n;3t'"df')
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mengaduknn pertengknran mereka ftepada Nabi SAW, lalu salah

satunya diharusknn bersumpah, mala ia pun bersumpah, 'Demi Allah

yang tidak ada sesembahan yang haq selain Dia. Tidak ada sedikit

pun haknya padalcu.' Kemudian Jibnl turun kepada Nabi sAW lalu

mengdtakan, 'Ia bohong. Sesungguhnya ada hak orang itu padanya.'

Malra beliau pun menyuruhnya untuk memberilan halcnya. Sedangkan

kaffarah (tebusan) sumpahnya adalah pengetahuannya bahwa tidak

ada sesembahan yang haq selain Allah, atau persaftsiannya." (HR.

Ahmad dan Abu Daud seperti itu)

',f. /aiir' F-ri Y) 
'a,1i :f u;i:Lj6 o.a *

<Urd,L"\ ,ari ).:.1';'v 1Fir {;'q.(;<.6f
4879. Dari Aisyah, ia menuturlan, "Ayat ini: 'Allah tidak menghukum

kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimal<sud (untuk

bersumpah)'s0 diturunkan berkenaan dengan ucapan seseorang,

'Tidak. Demi Atlah' dan 'Tentu. Demi Allah."'(Dikeluarkan oleh Al
Bukhari)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Hadits Ibnu

Abbas dikeluarkan juga oleh An-Nasa'i. Dalam mata rantai

periwayatannya terdapat 'Atha' bin As-Saib yang diperbincangan oleh

lebih dari seorang ahli hadits.

Bab: Sumpah Yang Akan Datang dan Penebusannya Sebelum

Tiba WaktunYa Atau SetelahnYa

-b:- -;G 
ri1 :ffi li,' i-, iG ,ivi1J; q ,#'St rs *

:ry ,y'k|r"p'; e!,:E ,9t:P'6:*u?i ,#
o7 , ,t "nt(+-b,P)

to 
Qr. Al Maaidah (5): 89.
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4880. Dari Abdurualtman bin Samurah, ia berkata, "Rasulullah SAIY
bersabda, 'Apabila engkau bersumpah, lalu engkau melihat yang
lainnya lebih baik (dari yang ia sumpahkan), maka lahtkanlah yang
lebih baik itu dan tebuslah sumpahmu. "'(Muttafaq 'Alaih)

(^1L";i4 .","'r ,1nt ?ii'q"'*';8" ,y et
4881. Oatam lafazhlainnya AiseUrrtt*, "Moko Tebuslah sumpahmu
dan lalatknnlah yang lebih baik itu." (Muttafaq 'Alaih)

& o -t- t t.
, a g;Jl ,>gl j

I

O. / C.'.rL l5l :J2.i)'C)

€)$';tU.frt i1r> .',-
4882. Dalam lafazh lainnya disebutkan: "Apabila engkau menyatalmn
suatu sumpah, maka tebuslah sumpahmu, lalu lal<sanakanlah yang
lebih baikifn. " (HR. An-Nasa'i dan Abu Daud)

tl 2.-t c , c . c .r/. c . i.(d,u*J df ri\r c;:-_ 6F,.

,snt ;,}j t.J;gJr ,9t:;- u* ,s|r;

j'€'Gf '-tt; ti1,,# .tr J';'.JG ,jG f.c iU* ,*
.l z z I o/ , toly) ., ,.> g (.'*,

t ,o t(rL"
4883. Dari Adiy bin Hatim, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda,
'Apabila seseorang di antara knlian bersumpah, lalu ia melihat yang
lainnya lebih baik darinya (dari yang ia sumpahkan), hendaklah ia
menebusnya lalu melakukan yang lebih baik itu." (HP.. Muslim)

; ult -l)J ,g t:,? a* ,s|r; ,# tL'-rL ;7 :L;i 
"1'', ,, , o, t'u.' 1v u-; ,.- ,.-.,7,:..1 c . o 2",,f ,i,. 7:.(cu;\'G6t'Ja', i-3i ;tt .^,;" f 

".e>:.)1 

c,7
4884. rr"*i"lin 

^r*,)^'airluutru,,'rrr;;;,;; 
**rrtakan

suatu sumpah, lalu ia melihat yang lainnya lebih baik darinya (dari
yang ia sumpahkan), hendaklah ia melal<sanakan yang lebih baik itu,
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dan hendaklah ia menebus sumpahnya"'(HR' Ahmad' Muslim' An-

Nasa'i dan Ibnu Majah)

t';6?,sij ,#- JL* $ :Ju ffi dt"oi 'i;:;'€i *
t, c tz t. ,. ( .t o o,.o..1. c " '- 'fi A1l'n:)'r-;\ itl.)."; t,",snt Hr'* * -

(LL*',Uu"-irt

4885. Dari Abu Hurairah, bahwasanya Nabi SAW U"i'otao'

"Barangsiapa menyatakan suatu sumpah' lalu ia melihat yang

lainnya lebih baik darinya (dari yang ia sumpahknn)' maka hendaklah

ia menebu, ,u*pohnyi dan hendaklah ia melaksanakan yang lebih

baikitu.,,(HR.Ahmad,MuslimdanAt-Tirmidzi,dania
menshahihkannYa)

(V\.,> 'Y *}4] "P'; 
q!':W'Yet

4886. Dalam lafazhlainnya disebutkan: "Hendaklah ia melal<sanakan

yang lebih baik itu dan hendaklah ia menebus sumpahnya." (tR.

Muslim)

tJ',f 6ru;;,b'-if,:iv 'j6 w 4t*,;';"ri *
IY e, rart-', )"'r Ult'4t'tt w rk

4882. Dari Abu Musa, dari Nabi SAI{, beliau bersabda, "Tiiaklah

aku menyatakan suatu sumpah lalu aku melihat yang lainnya lebih

baik darinya, kecuali aku melal<sanaknn yang lebih baik itu dan

menebusnya (sumpahla). " (Muttafaq'Alaih)

.1- ,t'o icz ., c '1, t i'i' ' o /
(4r,t ,ji:") .-* f d;JJl grre t qt-

+SSA. 

-D"1 

^* ,ui*n tainnia aiseUuttan:

sumpahku dan melal<sanakan yang lebih baik
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4889. Dalam lafazh iu;*ryudisebutkan,'l*""uor, ot u *rio?rrl;7
yang lebih baik itu dan menebus sumpahku. " (Muttafaq .Alaih)

\r,i y ,i6 ,ffi"'4tf 1o'*,g_i **;i,/ :k *
'itr'6.rtr irjrl ft :;y \j ,,,-.7.-trot' ,ittf',t t* ;,\j

13ir:>

4890. Dari Amr bin syu'aib, dari ayahnya, dari kakerotya, dari Nabi
sAW, beliau bersabda, "Tidak ada nadzar dan tidak ada sumpah
pada sesuatu yang ttdak engkau miliki, tidak pura terhadap
kemal<siatan, dan tidak pula pada pemutusan hubungan
kekeluargaan. " (HR. An-Nasa'i dan Abu Daud)

Ini mengisyaratkan untuk tidak memenuhinya

oL-{ r ,& 4 6"; 'dili t';" F
o', ':k J L-'""'ri qh |-!p

(cG ut igrl
4891- Dari lbnu Abbas M, ia mengatakan, "Ada seseorang yang
memberi makan keluarganya dengan reruasa, dan ada pula seseorang
yang memberi makan keluarganya dengan ketat. Lalu turunlah ayat:
'yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada
keluargamu. "'51 (HR. Ibnu Majah)

ily :I) cifi ,;rL1 ;t) --s ;.
(::Lr 1;\i ;r;1, ili iK)' 4

t,lo.
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4892. Dari Way bin Ka'b dan lbnu Mas'ud' bahwa keduanya

membaca: 
,puasa selama tiga hari berturut-tuntt."52 (Dikemukakan

oleh Ahmad dan Al Atsram dengan isnadnya)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Sabda beliau

(maka lakukanlah yang tebih baik l:rz) menunjukkan membatalkan

sumpatr lebih utarna dlripada memaksakannya bila pembatalan itu

mengandung kemaslahatan, namun hal ini berbeda-beda kondisinya

sesuai dengan yang disumpahnya' Iyadh mengatakan' "Mereka telah

sepakat, bahwa peiebusan sumpah tidaklah wajib kecuali bagi yang

membatalkanny4 dan penebusan itu bisa ditangguhkan setelah

pembatalannya-" Al tvtaziri mengatakan, "Ada tiga macam penebusan

sumpah: Pertama, sebelum sumpah, ini disepakati tidah sah. Kedua,

seteiah sumpah dan dibatalkan, ini disepakati sah. Ketiga, Setelah

sumpah namun belum dibatalkan, mengenai hal ini ada perbedaan

pendapat."
Ucapan perawi (,4da seseorang yang memheri makan

keluarganya dengan leluasa dst') menunjukkan bahwa sikap

pertengahan yang disebutkan oleh ayat tersebut adalah antara terlalu

longgar (bebas) dan terlalu ketat'

Ucapan perawi (keduanya membaca: "puasa selama tiga hari

berturut-turut.') adalah qira'ah ahad (bacaan perorangan)'

kedudukannya sama dengan khabar ahad (benta perorangan), bila

dijadikanargumenunfukmembatasiyangmutlakdanmengkhususkan
yang umum sebagaimana dinyatakan dalam ilmu ushul'

t' Adaprrn yang tercantum di dalam Mushaf tanpa menyertakan kalimat

l,*iotooii,oif, (berturut-nrut). Yaitu tentang penebusan sumpah yang

tercantumpada surah Al Maaidah (5): 89'
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KITAB NADZAR

Bab: Nadzar Taat Mutlak Atau Terikat I)engan Suatu Syarat

oi')i',;,r,ry h' #'of ,i u,Ju ffi dt f ,*,G.*
41-r-.J. \l Gt;Jt itj rl ? x'^*X-

4893. Dari Aisyah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Orang yang
bernadzar akan menaati Allah, maka hendaklah ia menaati-Nya, dan
orang yang bernadzar akan berbuat malcsiat terhadap-Nya, maka
janganlah ia bermaksiat terhadap-Nyo." (HR. HR. Jama,ah kecuali
Muslim)

,;J i;.t i1,:,Ssj )tt *ffi I' J;, * :Js # qt *
ds:.-'-jr vt Lr;ir I-D . H, q :rL,# Cf)

4894- Dari lbnu umar, ia mengatakan: "Rasuluilah sAW melarang
nadzar dan beliau bersabda, 'sesungguhnya ia (nadzar) ttdak
menolak sesuatu, tetapi ia (nadzar) hanya mengeluarknn sesuatu dari
ordng yang kikir."'(HR. Jama'ah kecuali At-Tirmidzi)

e;.j',ti 
:-t.: q iu t',')tt 6:t ,\:d;

4895. Jama'ah selain Abu Daud juga meriwayat seperti makna hadits
tadi dari riwayat Abu Daud.
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Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Sabda beliau

(sesungguhnya ia (nadzar) tidak menolak sesuatu) mengisyaratkan

alasan pelarangan nadzar.Ibnu Al Atsir mengatakan, "Banyak hadits

yang menyebutkan tentang larangan bernadzar' Ini menegaskan

perintatrnya dan peringatan agar tidak menganggap remeh

pelaksanaannya setelah menyatakannya." Al Khithabi mengatakan,
i.Ini suafu bab yang aneh dari ilmu, yaitu larangan melakukan sesuatu,

tapi bila dilakukan menjadi wajib."

Bab: Nadzar Untuk yang Mubah dan Nadzar Untuk

Kemaksiatan, serta Keterangan Bahwa Tebusannya Sama

Dengan Tebusan SumPah

61;'i!: !.6 ;rt U.,$t |t':.,> .L'*'"1':
4896. Dari Ibnu Abbas, ia menuturknn, "Ketika Nabi sAW sedang

menyampaikan khutbah, tibaliba beliau mendapati seorang laki-laki

berdiri, maka beliau pun menanyakan tentangnya, mereka pun

menjawab, 'Abu Israil, ia telah bernadzar untuk berdiri di bawah

sengatan sinar matahari, tidak duduk, tidak berteduh dan tidak

beiicora, sambil berpuasa.' Maka Nabi SAW bersabda, 'Suruhlah

dia agar
puasanya.

berbicara, berteduh dan duduk, serta melanjutkan

"'(HR. Al Bukhari,Ibnu Majah dan Abu Daud)

r::i l-r1 ,y')teA :'J$ W it'J't*r"oi ,l€*ztt u. '>$ *
o1. t'a-t(* P)

4897. Dari Tsabit bin Adh-Dhahhak, bahwasanya Rasulullah SAW

.3JrJ !
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bersabda, "Tidak ada nadzar atas seseorang terhadap sesuatu yang
tidak dimilikinya. " (Muttafaq 'Alaih)

A6

U Jjj ! :J$ W ,;tLi ,,lt;'; ,,ii'ji,f ce,,Jt ;e cvo*a U )-P f
a., c o / o 2g^

,.
q;'rt't'rf['r,J;iirjrl .&;lr L, q,,i{t u;

4898. Dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kalkakelorya,
bahwasanya Nabi SAI{ bersabda, "Tidak ada nadzar kecuali
terhadap sesuatu yang dimaksudkan untuk meraih keridhaan Allah
'Azza wa Jalla. " (HR.Ahmad dan Abu Daud)

;3 1Ar q.*.o et;t J p ffi i' J;r'c:i:ttjr'*2,j

,p Jt)i v tf ,nr J';, t Lrx,ju rCu, c :Jta |k-
t-l'r'At C1.,t:rx t:6';:ffi .ir J;, Jt- .L; ,L nbt

(ci itjry .W "lr L, 
". #.1

4899. Dalam riwayat lainnya disebutkan: Bahwasary, ltrii i)W
melihat seorangbaduy tengah berdiri di bawah terik matahari, saat
itu beliau sedang khutbah, lalu beliau bertanya, ,Ada 

apa
denganmu? " Ia menjawab, "Aku telah bernadzar wahai Rasulullah,
untuk tetap berada di bawah terik matahari hingga engkau selesai."
Maka Rasulullah sAW bersabda, "Ini bukan nadzar. sesungguhnya
nadzar itu adalah untuk meraih ker;idhaan Allah Ta'ala.,, (HR.
Ahmad)

S1C ,Lro G#. ott )t;;:\i n u;iLi ,;:jt ; 6 G
lt. ' 

o

JG *<.a.1,*;ir ;"'dJ".. ',>;,J,-',sy,jw ,a*"At '+G t,^J,lLi
' ,. ' ''*'.6 .|)J.5 * {? a;<tl\,;*'i tb .atllrt g6)'€.d.
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\j :!-lL; v,i'A@ .lr J';:, ry .svi'.,:r-.'t;q-
'-Jl ;,tr> 3r-UJ .t Q,i ,*";t zrl'o,.: ,:o')l

q3'1'>

4900. Dari Sa',id bin Al Musayyab: Bahwa dua orang Anshar yang

bersaudara mempunyai hak warisan antara keduanya' lalu salah

satunya meminta bagian kepada yang lainnya, maka ia pun berkata'
,,Jika seknli lagi engkau meminta bagian kepadala4 maka semua

hartaku menjadi hak pintu Ka'bah." Maka (Jmar berkata kepadanya,

"sesungguhnya Ka'bah ttdak memerluknn hartamu' Tebuslah

sumpahmu dan berbicarakan kepada saudaramu' Aku telah

*"idrrgo, Rasulullah SAW bersabda, 'Tidak ada sumpah atasmu

dan tidak ada nadzar pada kemal<siatan terhadap Tuhan, tidak pula

pada pemutusan tali kekeluargaan, dan tidak pula pada sesuatu yang

tidak engkau miliki. "'(lIR. Abu Daud)

)t'r'-ri i$ry .iil 4.t ilL- ) 6) li ,ar -q'*p_ 
,t!-ovt(1','tfi i$ty .iil 4.t itL- ) t^.

4901. Dari Tsabit bin Adh-Dhahhak: nah*o' ,"oronf laki-laki

mendatangi Nabi sAW lalu berkata, "sesungguhnya aku telah

bernadzar untuk menyembelih seekor unta di Buwanah53." Beliau

bertanya, "Apaknh di sana terdapat berhala-berhala jahiliyah yang

disembah?" Mereka meniawab, "Ya." Beliaubertanya lagi, "Apakah

di sana ada salah satu perayaan merekn?" Mereka meniawab, "Ya."

Beliau pun bersabda, "Penuhilah nadzarmu. Sesungguhnya tidak ada

pemenuhan nadzar pada kemal<siatan terhadap Allah dan tidak pula

53 Yaitu suatu tempat yang terletak di antara Syam dan perkampungan Bani Bakar'
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pada sesuatu yang tidak dimiliki oleh manusia. " (HR. Abu Daud)

,o. c . .. t .,i-^-*Jl ol1;)

4902. Dari Aisyah, bahwasanya Nabi SAll/ bersabda, "Tidak ada
nadzar pada kemal<siatan, dan kaffarahnya (tebusannya) adalah
kaffarah sumpah. " (HR. Imam yang lima. Ahmad dan Ishaq berdalih
dengannya)

**i;w r.,w*f ej{v,i6#
A4

tSl c'l;SV o?

a :Jv ffi 4t"oi ,u13. it f
.t.. o -ti I I 6z

1'>tt'>'tJ ;t:t> .d \6

lJ$ J-lt;

4903. Dari lbnu Abbas, bahwasanya Nabi SAW bersabda,
"Barangsiapa menyatakan suatu nadzar pada kemaksiatan, maka
tebusannya adalah tebusan sumpah. " (HR.Abu Daud)

.;j-irk ,'at irk:ffi lr J';'., Jv :Js tG ,t.^* V

4904. Dari Uqbah bin Amir, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda,
'Tebusan nadzar adalah tebusan sumpah."' (HR. Ahmad dan
Muslim)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Ucapan perawi
(Abu Israil), Al Khathib mengatakan, "Yaitu seorang laki-laki
Quraisy, dan tidak seorang sahabat pun dan gelarnya sama
dengannya." Hadits ini menunjukkan bahwa segala sesuatu yang
menyakiti manusia yang tidak disyariatkan oleh Al Kitab maupun As-
Sunnah -seperti: berjalan tanpa alas kaki dan duduk di bawah terik
matahari- tidak termasuk ketaatan terhadap Allah Ta'ala, maka nadzar
seperti itu tidak sah, karena itulah Nabi SAW memerintahkan Abu
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Israil agar menyempumakan puasanya dan tidak melaksanakan yang

lainnya. Al Qurthubi mengatakan, "Kisah Abu Israil ini sebagai alasan

terbesar yang digunakan Jumhur dalam menyatakan tidak wajibnya

kaffarah atas orang yang menadzarkan suatu kemaksiatan atau sesuatu

yang bukan ketaatan terhadap Allah."
Sabda beliau (Tidak ada nadzar atas seseorang terhadap

sesuatu yang tidak dimilikinya) menunjukkan bahwa orang yang

menadzarkan sesuatu yang tidak dimilikinya tidak harus

melaksanakan nadzamya, demikian juga yang menadzarkan suatu

kemaksiatan, sebagaimana disebutkan pada hadits-hadits lainnya. Ada

perbedaan pendapat tentang menadzarkan suatu kemaksiatan, apakah

ada kaffarahnya ataukah tidak? Mengenai hal ini Jumhur mengatakan

tidak ada, sementara Atrmad, Ats-Tsauri, Ishaq dan sebagian ulama

Syafi'i mengatakan ada. Yang menyatakan ada berdalih dengan hadits

Aisyah di atas dan hadits-hadits lain yang semakna.

Bab: Orang yang Benadzar Namun Belum Menyebutkannya atau

Tidak MamPu MelaksanakannYa

-'ep 'il }:itirk:@ nr J';3Ju :'Jv ,G q * V
1*e'1tqu'-i$ "*u at i\r1 ';ai;W

4905. Dari Uqbah bin Amir, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda,

'Kaffarah nadzar, jika tidak disebutkannya, adalah seperti kaffarah

sumpah."' (HR. Ibnu Majah dan At-Tirmidzi, dan ia

menshahihkannya)

i;w t,trtr *7 L':";')ri y iSs WUt ,F ,t& it ,f
G36'-i ;t ) ..o-i;w 'fitrK trU; t t3'iJ )i: ;'t ,tr

4906. Dari lbnu Abbas, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

"Barangsiapa menadzarkan suatu nadzar dan belum

menyebutkannya, maka kaffarahnya adalah kaffarah sumpah, dan
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barangsiapa menadzarkan suatu nadzar yang tidak mampu

dikerjakannya, maka kaffarahnya adalah kaffarah sumpah." (HR.

Abu Daud)

O. O .
-_ I . E 4 -,

..{ ,-};u hvi tlrs'r:i A') iit)j u,>v U.L

4907. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah, dan ia menambahkan:

"Barangsiapa menadzarkan suatu nadzar dan ia mampu, maka

hend akl ah m e I al<s an a ktnny a."

:rju trr t :Jw,ft ;. 6',W 14" 6i, W Ut'oi,;i V'ri';;?, iJ'd rii .ii:t if lt tt ,iu ',*-'oi')i
_JJU'

(i('r' )l aet:At \.,) .;5';-
4908. Dari Anas, bahwasanya Nabi SAW melihat seorang tua yang
dipapah oleh kedua analcnya, lalu beliau bertanya, "Mengapa orang
ini?" Merela menjawab, "Ia telah menadzar untuk berjalan." Beliau
pun bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak butuh penyiksaan terhadap

dirinya." Lalu beliau menyuruh agar orang tua itu dinaikkan. (HR.
Jama'ah kecuali Ibnu Majah)

..:ur .*- A',#-'oi')i :i,-t'1r'*p 6A',l.

4909. Dalam riwayat An-Nasa'i yang lainnya disebutkan: "Ia telah

bernadzar untuk berjalan ke Baitullah."

'ri'G:;ii 
1' - ;y*'oi'r,;lt -:.,:( :,So ,G i * *

i;b'?3'1'r "i3,i6 .;*-u,@ it';y r ri';el

'^1;\.'
4910. Dari Uqbah bin Amir, ia menuturkan, "Saudariku telah

benadzar untuk berjalan ke Baitullah, lalu ia menyuruhku agar

Mukhtashar Nailul Authar 
- 633



memintakan fatwa untuknya kepada Rasulullah SAW, mal<a aht pun

memintakan fatwa kepada beliau, beliau pun berabda, 'HendaHah ia

berj alan dan berkendaraan. "' (Muttafaq' Alaih)

4gll. Dalam riwayat Muslim disebutkan: "tanpa alas kaki dan tutup

kepala."

"ot.W ar Jt-ri*,{Jlri J\'4'oi'4!t -:r;r:6ri: €:
(3Gf i$1 .a:i.;-3t3'1, W u;';l?uit

49lz.Dalam riwayat lainnya disebutkan : "soudoiikuL"rnodro, untuk

berjalan ke Baitullah- Lalu Rasulullah SAW bersabda, 'Sesungguhnya

Allah tidak membutuhkan berjalannya. Hendaklah ia berkendaraan

dan mengurbankan hewan larban. "'(HR. Ahmad)

'"4tit; ,;rL.I p'yo f 
'Jl ,->tJl i3;i'Ji:t-tjr'4i

i'*'1',;frG'-) t*,'c)L.t:@.ia'thr L1 ,t *,&
(^:;itigl1 .$tffi'#t

4913. Dalam riwayat lainnya disebutkan: nan*a saudarinya

bernadzar untuk berjalan tanpa alas kaki dan tutup kepala, lalu ia
bertanya kepada Nabi SAW, makn beliau pun bersabda,

"sesungguhnya Allah tidak menjadiknn sesuatu dengan penderitaan

saudarimu. Suruhlah agar ia mengenakan tutup kepala dan menaiki

kendaraan, dan hendaklah ia berpuasa tiga hari." (HR. Imam yang

lima)

4,Uua W Ct JLiGt -iw ;Ju ,q& ;t * ,i?"*
:@.ia't l'' ir ild .*c'"#'oi -r:it*i o\',;rt 1:-:-,
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lr.. c4. l.oll., c /o/ o'ii. t.-. o Jo., .'o. o I
()Jl) 9ll; J*>l ol;-2) .kJ*r ,f -;i6JS cq5l-,r C.# .t++ e.U*t

4914. Dari Kuraib, dari lbnu Abbas, ia menuturkan, "Seorang wanita
datang kepada Nabi SAW, lalu berkata, 'Wahai Rasulullah,
sesungguhnya saudaralat telah bernadzar untuk pergi haji dengan

berjalan kaki.'Beliau bersabda,'Sesungguhnya Allah tidak
menjadiknn sesuatu dengan penderitaan saudarimu. Hendaklah ia
berangknt dengan berkendaraan, dan hendaklah ia menebus

sumpahnya. "' (HR. Ahmad dan Abu Daud)

4915. Dari llcrimah, dari lbnu Abbas: Bahwa Uqbah bin Amir
bertanya kepada Nabi SAW, ia mengatakan, bahwa saudarinya telah
bernadzar untuk berjalan kaki ke Baitullah, lalu saudarinya itu
mengeluhkan kelemahannya (ketidak mampuannya), maka Nabi SAW
bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak membutuhkan nadzar
saudarimu. Hendaklah ia menaiki kendaraan dan mengurbankan
hewan kurban. " (HR.Ahmad)

,t 6tt,.ir ,Sy*'oi o:)i aG q LrL';-}.;i "oi :JA'g':

6jr:j1 i,jr> g* Ay,i;'oi W'ott t;;ii ,,,t$ *
4916. Dalam lafazh lainnya disebutkan: Bahwa saudarinya Uqbah bin
Amir telah bernadzar untuk berjalan kaki ke Baitullah, namun ia tidak
mampu melal<sanakannya, maka Nabi SAW menyuruhnya agar
menaiki kendaraan dan mengurbankan hewan kurban. (HR. Abu
Daud)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Sabda beliau
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(dan belum menyebutkannya) menunjukkan bahwa kaffarah sumpah

berlaku padanadzar yang belum disebutkan'

Sabda beliau (dan barangsiapa menadzarkan suatu nadzar

yang tidak mampu dikeriakannya, maka kaffarahnya adalah

kaffarah sumpah), konteksnya menunjukkan, bahwa hukumnya sama

saja, baik yang dinadzarkan itu berupa ketaatan ataupun sesuatu yang

mubatr, jika tidak mampu dilaksanakan maka mengharuskan kaffarah'

Sabda beliau (Hendaklah ia berialan dan berkendaraan)

menunjukkan bahwa nadzar untuk berjalan, walaupun itu berjalannya

menuju suatu tempat itu merupakan ketaatan, maka itu tidak harus

dipenuhi akan tetapi boleh ditempuh dengan menunggang kendaraan.

Disebutkan di dalam Al Fatfu: Beliau menyrruh orang yang bernadzar

dengan tegas pada hadits Anas, sementara beliau menyuruh

saudaranya uqbah agar berjalan dan berkendaraan, karena orang yang

bernadzar pada hadits Anas adalah orang yang sudah tua dan sangat

tampak ketidak mampuannya, sedangkan saudarinya Uqbah tidak

sepenuhnya lemah, jadi seolah-olah beliau menyuruhnya untuk

berjalan bila mampu dan berkendaraan bila tidak mampu, begitulah

judul yang dicantumkan oleh Al Baihaqi. Pensyarah mengatakan:

Hadits-hadits di atas menyatakan wajibnya kaffarah. At-Tirmidzi

mengutip dari Al Bukhari, bahwa bagian yang menyebutkan perintah

kurban tidak shahih. Namun Al Qurthubi mengatakan, "Tambahan

perintah berkurban, pua perawinya tsiqah."

Bab: Bernadzar Ketika Musyrik, Lalu Memeluk Islaml atau

Bernadzar Menyembelih Hewan Sembelihan di suatu Tempat

Tertentu

t1:rJ..- W "o-1, t i:l-i,*Ot
z ,z J e . t./.

(4*\, ;ll oly',;) .g q:l';ti G;lt -L5;1
4917. Dari (Jmar, ia mengataknn, "Aku pernah menadzarkan sesuatu

pada masa jahiliyah, lalu aku tanyakan kepada Nabi SAW -setelah
alru memeluk Islam-, lalu belau menyuruhku untuk memenuhi
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nadzarlan itu." (HR.Ibnu Majah)

,*ot ,I, ti l, V # I' J";:.J:L'fi 16, / {''f *
'.-Gt1 ois u'r1v 'i6.i'$,r,y ,iu t.*3'ri;;li,'i,:.ta

a/r/

(*i irjrl .!r'a J\ii dt;'y'-Jt,'i
4918. Dari Kardam bin Sufyan, Oot*ororyo ia bertanya kepada

Rasulullah SAW tentang suatu nadzar yang telah ia nadzarkan di
masa jahiliyah, beliau pun bertanya kepadanya, "Apakah itu untuk

berhala atau patung?" Ia menjawab, "Tidak, akan tetapi untuk

Allah." Maka beliau pun bersabda, "Penuhi untuk Allah apa yang

telah engkau tetapkan untuk-Nya. Sembelihkan (curban) di Buwanah

dan tunaikan nadzarmu. " (HR. Ahmad)

,W'"4t J*-'4,'o.l'J\,*,Us {"f *d'-# f
?i F;, 'r,ri :JtJ .dt*r';;i'ai L'ri'jt ,yt J';:, t:- i|ui

(*( ;Jt3':,J;i it1r1 .!r'a .s'11 :)v.l , 
jul tUa

4glg. Darf 
'Maimunah 

binti Kardam,'fa *"rutrrkon, "Aku dfbonceng

oleh ayahku, lalu aku dengar ia bertanya kepada Nabi SAW, ia
mengatakan, 'Wahai Rasulullah, aku telah bernadzar untuk
menyembelih (hewan kurban) di Buwanah.' Beliau bertanya, 'Apa di
sana ada berhala atau thaghut?' Ia menjawab, 'Tidak.' Beliau pun
bersabda, 'Penuhilah nadzarmu. "'(HR. Ahmad dan Ibnu Majah)

.itt .'ftj t::r 6r-s;i",:i L'ri "jt{t;:rt.p'€',
4920. Dalam lafazh Ahmad yang lainnya disebutkan: "Aku telah

bernadzar untuk menyembelih sejumlah kambing" lalu dikemukakan
makna hadits tadi.
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l,t'S' rt1-:'.,irv;?rrLi 1L'* ,^!)'* ,# i ti? *
i;f 4 d{-ikLk- vt'rt-t{ )turr-\i'oi L'r,J iL.

1'ri ,iu.v ,U6 \J).,i6 .i ,Uu sru,ic .-*it
13\r;'rf1 lrrrl .!r'4

4921. Dari Amr bin syu'aib, dari ayahnya, dari pakelotya, ;o1*;
seorang wanita berknta, "wahai Rasulullah, aht telah bernadzar

untuk ienyembelih di tempat anu dan anu -suatu 
tempat yang biasa

digunakan untuk menyembelih oteh orang-orang jahiliyah-," beliau

birtanya, "(]ntuk patunglan?" Ia meniawab' "Bukan'" Beliau

bertanya lagi, "(Jntuk berhalaftah?" Ia menjawab' "Buknn'" Belaiu

pun bersabda, "Tunaiknnlah nadzar*u-"to (HR' Abu Daud)

Pensyara}r Rahimahullah Ta,ala mengatakan: Ucapan perawi

(Dari Kardam bin Sufyan, bahwasanya ia bertanya kepada

Rasulullah SAW tentang suatu nadzar yang telah ia nadzarkan di

maso jahitiyah ... dst.) menunjukkan wajibnya memenuhi nadzar di

suatu tempat tertentu jika di tempat tersebut tidak ada kemaksiatan

dan tidak ada sesuatu yang merusak akidah'

Bab: Nadzar Bershadaqah dengan Semua Hartanya

,eu.6 'p.'gl;:t\:i :w'nlt ,iir;i .d"iri
,Jv fr,rJJt1 ; *Y '*

i' . 
u:t*'d!

,o rbnu Al Atsir menyebutkan di dalam An-Nihayah: Perbedaan attara shanam

dengan watsan, bahwa shanam adalah tidak berbentuk seperti makhluk, adapun

*oio, adalah yang berbenhrlc, yang terbuat dari tanah, kayu' batu darr

sebagainya, mi.uioyiaruentuk seperti bentuk manusia kemudian disembah. Ada

;rrgulu"! iia* *"*U"dakan antara keduanya' Dan ada juga yang mengatakan

tut*u iatsan adalah yang tidak berbentulg di antara yang menunjul&an

pengertian ini adalah naiits-eaiy bin Hatim: "Aku datang kepada Nabi SAW'

sementafa di leherku tergantung salib emas, maka beliua pun bersabda'

'Buanglah watsan (berhala) ini darirmr.'"
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4922. Dari Ka't trn ,orri,'Ia berkata, lroro, Rasulullah, di antara
bentuk pertaubanku adalah aku akan melepaskan hartaku sebagai
shadaqah kepada Allah dan Rasul-Nya." Nabi SAW bersabda,
"Tahanlah sebagian hartamu, itu lebih baik bagimu." Aku berkata,
"Alat menaham bagianlat yang di Khaibar. " (Muttafaq .Alaih)

i A"i tf ar 4 4; ,4'ot ,:t J';,, U ,Lii :Jv :bi 1fi, '.
,Lfi .y :Js \iki 'Lij .y ,lG ]i:* d';:r;u' Jt k 'J"

()$ ,f1 |tj:, .*. i',# l);L'ji ii ,,.',ju r'a!
4923. Dalam lafazah lainnya disebutkan: 1a menceritakan: Aku
berknta, "wahai Rasulullah, di antara bentuk pertaubatanku kepada
Allah aku akan mengeluarkan semua hartaku kepada Allah dan
Rasul-Nya sebagai shadaqah." Beliau bersabda, ',Tidak.,' Aku
berkata lagi, "Setengahnya?" Beliau menjawab, "Tidak.,' Aku
berkata lagi, "Sepertiganya?" Beliau menjawab, ,,ya.,' Lalu aku
katqkan, "Aku akan menahan bagianku di Khaibar." (HR.Abu Daud)

J ,:l*jt* ; a;.11 6f 'oi,:ql 
€i ; +f*Jr u ,*tt ,;

'€"si ,t:: )iili'*ii ,y of ,it J:-,_, (-:JG ,fi;\t;e
i:;; J* l?)i e y.";*"C.6 i'4ai'€, ;dtLl:)

(3af itrr> |uit *,cp:@ nr

4924. Dari Al Husain bin As-saib bin Abu Lubabah: Bahwa Abu
Lubabah bin Abdul Mundzir, ketika Allah menerima taubatnya, ia
berkata, "wahai Rasulullah, di antara pertaubatanku aku akan
meninggalkan rumah kaumku dan tinggal di dekatmu, dan aku akan
melepaskan hartaku sebagai shadaqah untuk Allah 'Azza wa Jalla
dan Rasul-Nya." Maka Rasulullah SAW bersabda, ,,Cukup 

bagimu
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sepertiganya. " (HR. Ahmad)

Pensyaratr Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Para salaf

berbeda pendapat tentang orang yang bemadar untuk bershadaqatr

dengan semua hartanya menjadi sepuluh pendapat' Di antaranya'

bahwa yang harus dipenuhinya adalatr sepertiganya saja berdasarkan

hadits tadi.

Bab: Apa yang Harus Dilakukan oleh Orang yang Mempunyai

Nadzar atau Lainnya untuk Memerdekakan Budak Beriman

,it'r'r-,, yrr;G ,fr,;i\i',1 ,ht f ,:t * i i' * c
z*;i "ij 6; uk'og ,|r'i z:t, ,* Ll .1' 'J";, {- ;J$i

:A ,JCtir it dtr'oi' i'A.{t,# i, i;; l9r'Jn Y1!E'i

'r*i;.,.: dtt 'J-,-"fi ,Jv .i,Uu t.nr ipl '$;'St i,Su

1.,..-l.t;t) .t#'Li :Jv i ,ietorjr
4925. Dari ubaidillah bin Abdullan, aoii seorang laki-laki A'rrhor,

bahwasanya ia datang dengan membawa seorang budak perempuan

hitam, lalu ia berknta, "wahai Rasulullah, aht punya kewaiiban

memerdekakan seorang budak perempuan yang beriman. Bila

menurutmu budak ini beriman maka alat akan memerdekakannya'"

Maka Rasulullah SAI/[/ pun bertanya kepada budak tersebut, "Apaknh

engkau bersal<si bahwa tidak ada sesembahan yang haq selain

Allah?" Ia meniawab, "Ya-" Beliau bertanya lagi, "Apakah engknu

bersalrsi bahwa aku ini utusan Allah?" ia menjawab, "Ya'" Beliau

bertanya lagi, "Apaknh engkau percaya adanya pembangkitan

kembali setelah mati?" Ia meniawab, "Ya"' Maka beliau pun

bersabda, " Merdeknknnlan. " (HR. Ahmad)
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4926. Dari Abu Hurairah, bahwa seorang laki-raki datang kepada
Nabi sAW dengan membawa seorang budak perempuan hitam non
Arab, lalu ia berkata, "wahai Rasulullah, aku mempunyai kewajiban
memerdekakan seorang budak perempuan beriman.,, Maka
Rasulullah sAW bertanya kepada budak tersebut, "Di mana Allah?"
Budak itu menunjuk ke langit dengan jarinya. Beliau bertanya lagi,
"siapa aku?" Budak itu menunjuk kepada Rasulullah sAllr dengan

jarinya lalu menunjuk ke langit, yalcni, "Engkau adalah utusan
Allah." Maka beliau pun bersabda, ,,Merdekakanlah ia.,, (HR.
Ahmad)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Kedua hadits ini
menunjukkan, bahwa tebusan sumpah hanya bisa dipenuhi dengan
memerdekakan budak perempuan yang beriman, walaupun ayat Al
Qur'an tidak menunjukkan demikian. Ibnu Baththal mengatakan,
"Jumhur memberlakukan yang mutlak (tidak terikat) dengan yang
terikat."

Bab: orang yang Bernadzar Untuk Sharat di Masjidil Aqsha,
Maka cukup Baginya untuk sharat di Masjid Makkah dan

Madinah

'o! L').iJ j\,!t
;i3 66'k
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4927. Dari Jabir M: Ketikn penaklukan Makkah' seorang laki-laki

berkata, "Wahai Rasulullah, aht telah bernadzar' bila Allah

memberikan kemenangan kepadamu atas Makkah' alar akan shalat di

Baitul Maqdis-" B"f"u pun bersabda' "shalat di sini saia"' Ia

menanyalran lagi, beliau pun bersabda' "shalat di sini saia'" Lalu ia

menanyakarryo logi, *ot'o beliau bersabda"'Terserah engkau'"

(HR. Ahmad dan Abu Daud)

,W'}r iw :1t;'i, -ir"+rffi dt /*i "*' *6t
', ) e;)"€".\{ ,.b ,?t tbti'.,- "i 'fiu.(r3'1't;' 'Sn''t(r-l.)='s 

r9t-
4928. Ahmad dan Abu Daud juga meriwayatkan khabar ini dari

sebagian sahabat Nabi SAW dengan tambahan: Lalu Nabi SAW

bersabda, "Demi Dzat yang telah mengutus Muhammad-dengan haq'

seandainya engkau shalat di sini, makn itu telah menculcupimu setiap

shalat di Baitul Maqdis"'

4g2g. Dari lbnu Abbas: Bahwa seorang wanita mengaduknn suatu

keluhan, ia mengatakan, "Bila Allah menyembuhkanlcu' maka alat

li.ti

i,
1
I
*
rl

fr

*
*

I
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akan keluar dan melal<sanakan shalat di Baitul Maqdis." Lalu ia
sembuh, kemudian bersiap-siap untuk berangkat. Kemudian
Maimunah datang dan mengucapkan salam padanya, lalu ia pun
menyampaikan hal itu kepadanya, maka Maimunah berkata,
"Duduklah. Makanlah apa yang telah kau buat dan shalatlah di
masjid Rasulullah SAW. Sesungguhnya alru telah mendengar
Rasulullah SAW bersabda, 'Shalat di dalamnya (Masjid Nabawi)
lebih utama daripada seribu shalat di masjid-masjid lainnya, kecuali
masjid Ka'bah (Masjidil Haram)."'(HR. Ahmad dan Muslim)

J, ," "6r-il "eib:ffi Jur ;;', jG ,jG ,*b;;;'ci'*
(:rr> r:.i lt t(!..ir \ r) .it et'r-.Z)t,t1,t'- q t* /1

4930. Dari Abu Hurairah RA, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda,
'Shalat di masjidku ini lebih baik daripada seribu shalat di selainnya,
kecuali Masjidil Haram. "'(HR. Jama'ah kecuali Abu Daud)

o t2 to

-r*j-1Jt J e>A):'>t;1 ,ilt )1G 4b ,yV/ . ,.

.'rt- t* 6Y'e -r)i uu o ;Ai ,,,oJt

4931 Diriwayatkan juga ,"p"rti itr', of"f, Ahmadi* AU, Ourri au.i
hadits Jabir, dengan tambahan: "Dan Shalat di Masjidil Haram lebih
utama daripada seratus ribu shalat di tempat selainnya."

i;"1;'si d*,tr i3t,;,' .)*.\';a'G\ uk,
)*'e:'* :y i ,pl l.Jt ra*.)t ei>V, ,;t1',

4932. Demikian juga yang diriwayatkan oleh Ahmad dari hadits
Abdullah bin Az-Zubair seperti hadits Abu Hurairah, dengan
tambahan: "Dan shalat di Masjidil Haram lebih utama daripada
seratus shalat di sini (Masjid Nabawi)."

.t / o ', ..o 
".-:yl: 6ly .t^>U3
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4933. Dari Abu Hurairah M, ia ber*ata, "Rasulullah sAW berstr"
,Tidak boleh mengadakan perialanan berat lcecuali untuk menuju ke

tiga masiid: Masjidit Haram, Masiidlru ini (Masjid Nabawi) dan

Masj idil Aqsha. "' (Muttafaq'Alaih)

Jr*-u y iy'AA- dY :ar-t'tr'e. F.t
4934.DalamriwayatMuslimyanglainnyadisebutkan...,Kecuali
bersdar menuju ketiga masiid-"

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Sabda beliau

(Shalat di sini saTc) menunjukkan bahwa orang yang bernadzar untuk

melaksanakan shalat atau shadaqah atau serupa itu di suatu tempat

yangtidaklebihutamadaripadatempatiabernadzar,makatidak
wajib memenuhinya di tempat yang dinadzarkan'

Bab: Melaksanakan Nadzar MaYat

:')t;s cW it'J'J-1r,il,Lt,#;t+'i.'i''ot t$, *e *t {
.qb yst ,W lnr J'-iriri *'l,'' \#'3 ':*c'€f o\

tqf-*)r y';,P','r WL'>'rt'>'i: irt-'>

4935. Dari Ibnu Majah M: Bahwa sa'd bin wadah RA meminta

fat*a kepada Rasulullah sAW, ia mengatakan"'Ibuht telah
'meninggal 

dan ia mempunyai nadzar yang belum dilaksanaknnnya'"

Maka iasulullah SAW bersabda, "Tunaikanlah atas namanyc. " (HR'

Abu Daud dan An-Nasa',i. Sesuai dengan syarat hadits shatrih)
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.i:;r ,iL ;r;v',
Al Bukhari mengatakan: Ibnu Umar memerintahlcan seorang wanita
yang ibunya telah mewajibkan (menadzarkan) shalat di Quba, -yang
kemudian meninggal (sebelum melal<sanakannya)-, "Shalatlah atas

namanya. " Al Bukhari juga mengatakan: Ibnu Abbas juga
mengatalran s eperti itu.

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Ada juga khabar

dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas yang bertolak belakang dengan itu,
maka Malik mengatakan di dalam Al Muwaththa', batrwa telatr

sampai kepadanya: Bahwa Abdullatr bin Umar mengatakan, "Tidak
boleh seseorang melaksanakan shalat atas nama orang lain, dan tidak
pula berpuasa atas nama orang lain." Al Hafizh mengatakan, "IJntuk
memadukan kedua keterangan ini dengan menyimpulkan berlakunya
hal tersebut bagi yang telah meninggal namun tidak berlaku bagi yang
masih hidup." Pensyarah mengatakan: Jumhur berpendapat, bahwa
orang yang telah meninggal dengan meninggal nadzar yang belum
dipenuhi, maka harus dipenuhi dari pokok hartanya walaupun ia tidak
mewasiatkannya, kecuali bila nadzar itu te{adi ketika sakit yang
mengantarkannya pada kematian, maka diambilkan dari yang
sepertiga.

\-"*,J6-U6'i'&
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KITAB PEMUTUSAN PERKARADAN HUKUM'

IIUKUM PENGADILAN

Bab: Waiibnya Penetapan Pemimpin dan Sebagainya

- t "' to';fi-rr. J.i ),'JG ffi "qtL', w :r I l' y'f
(Gi i(rr> . ."J*i W rrli'tY i',\i i'i'*,

4936. Dari Abduttah bin Amr RA' bahwasanya Nabi SAW bersabda'

,,Tidaklah halat bagi tiga orang yang tinggal di suatu wilayah dari

belahan muka uuii, ielainkan mereka harus menganglrat salah

seorang dari merekn sebagai pemimpin mereka'" (HR' Ahmad)

o tt. t1i\sy* ilo W *r'J'i'rLi ,y',Jj ,r
1;'rr'r'ril i$ 11 . gt -t'$L

4937. Dari Abu sa,id, bahwasanya Rasuruilah sAW bersabda,

"Apabila tiga orang belrangkat bepergian' maka hendaklah mereka

mengangkat sqlah i"o'o'nr"*u'"1*- 'niogai 
pemimpin mereka" ' (HR'

Abu Daud)

y?;"';'di iy'4d's
4g3g. Abu Daud juga meriwayatkan hadits serupa yang bersumber

dari Abu Hurairatr'

,-U'G''tiJt 7'; t\t
a -'
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Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Hadits di atas

menunjukkan disyariatkannya setiap kelompok manusia yang

mencapai tiga orang atau lebih untuk mengangkat salah seorang di
antara mereka sebagai pemimpin, karena hal ini bisa menyelamatkan

dari perselisihan. Karena itu, pensyariatannya untuk komunitas yang

lebih banyak dan mendiami suatu perkampungan, lebih diperlukan
lagi, karena hal itu untuk mencegah kezhaliman dan untuk menengahi

perselisihan

Bab: Makruhnya Ambisi Kekuasaan dan Meminta Jabatan

'4. r yL:rj,it W dt * *;, ju +*u ;";'s..i ",y

.# hr 'alt u 
""X * €]i ,ir J";, G- :r^^i;iiw ;1

,'oft-, t*;lt J.-,:t,k J. ;;; ytj t\,jw .u; ;t 7ii:sG,

@, ",i",:,) y ?; tt-i'.l'1
4939. Dari Abu Musa RA, ia menuturkan, "Alilt dan dua laki-laki
sepupuku masuk ke tempat Nabi SAW, lalu salah seorang dari
keduanya berkata, 'Wahai Rasulullah, berilah kami tugas dari antara
yang telah Allah 'Azza wa Jalla kuasakan kepadamu.' Yang satu lagi
juga mengataknn seperti itu, maka beliau bersabda, 'sesungguhnya

kami, demi Allah, tidak akan mengembankan tugas ini kepada
seseorang yang memintanya atau seseorang yang berambisi
menj abatnya. "' (Muttafaq'Alaih)

i ,rlt ,^+ t;:i(B ;rr J';:, jG,JGij; I f')t le rL
,L75L u:i a)* ? ,1'tqi o\d* ,i,c,ti ik , ip

(41';$ .W *i {*; * r7*Ll'ol,
4940. Dari Abdurrrh*oo bin Samurar, ,o'*"rrturkan, "Aorututloh

SAW berknta kepadaku, 'Abdurrahman bin Samurah, janganlah
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engkau meminta jabatan keleuasaan, knrena jil<a engknu diberi

jaiatan kekuasaan tanpa memintanya, niscaya engkau akan

mendapatkan pertolongan dalam mengembannya' sedangktn jika

"ngkoi 
diberi jabatan kehtasaan itu karena memintanya, maka

"rgt*u 
akan ditun dukkan kep ad any a"" " 1Mt'ttafaq' Alaih)

;'t,* JL'"f':it;at JL d:ffi iut J';ri6 ti6 *:'*
(Gfrtl1 i:;jr i$r> .;\:ri-"ar ^1L Jf Y'+

494L. Dari Anas, ia berkata, "Rasulullah sAW bersabda,

'Barangsiapa meminta iabatan kekuasaan, maka alean diserahkan

kepadi drifnya, dan barangsiapa yang dipaksa menjabatnya' maka

malaikat akan turun kepadanya untuk menuniukinya. "' (HR. Imam

yang lima kecuali An-Nasa'i)

(G6"'etA$
4942. Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi sAW, beliau bersabda,
fisungguh kalian kelak akan ambisius terhadap jabatan kelilasaan,

dan kelak akan menjadi penyesalan pada hari kiamat. Alangftnh

bailcnya yang menwsui [mal<sudnya dunia], dan alangkah burulotya

yang menyapih [maksudnya apa yang teriadi di akhiratJ ' " (HR'

Ahmad, Al Buk*rari dan An-Nasa'i)

,{:r; & i*)t;\$'JL ;,. iJv W'dt ,f ,;';:}'ci *
i\r1 .'rtlt ^tt 

,:iv i)";'.;; ,, .^i;t i ,i:;; tv'a; ;

" Yakni tidak ada pertolongan Allah padanya.
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4943. Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda,
"Barangsiapa meminta jabatan kekuasaan terhadap kaum muslimin

hingga memperolehnya, kemudian keadilannya mengalahkan

kezhalimannya, maka surgalah baginya. Dan barangsiapa yang

kezhalimannya mengalahkan keadilannya, maka nerakalah baginya. "
(HR. Abu Daud)

Hadits ini dimaknai untuk kondisi dimana tidak ada selainnva

(yang layak).

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Sabda beliau

(atau seseorang yang berambisi menjabatnya), ulama mengatakan,

"Hikmah tidak menyerahkan jabatan kepada orang yang memintanya,

karena tugas tersebut akan dibebankan kepadanya dan ia tidak akan

mendapat pertolongan Allah.
Sabda beliau (kemudian keadilannya mengalahkan

kezhalimannya), yakni keadilannya dalam menetapkan keputusan

lebih banyak daripada kezhalimannya. Tidak ada kontradiksi antara

hadits Anas dengan hadits Abdurrahman bin Samurah, karena hadits

Abdurrahman menyinggung tentang orang yang diberi jabatan tanpa

meminta maka ia akan mendapat pertolongan, namun tidak disebutkan

turunnya malaikat yang akan menunjukinya, sedangkan hadits Anas
menyinggung tentang orang yang dipaksa menjabatnya, maka akan

turun malaikat untuk menunjukinya.

Bab: Ancaman Keras Terhadap Kepimpinan yang Lalim dan
Keterangan Tentang Ancaman Bagi yang Tidak Melaksanakan

Kebenaran

J-a.9 rlr '; 
VC ,*A,ffi nr J';:r',su,iG r;';"s,i t

(G.fri \L a*At',t;:t) . b ?;g\
Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda,

a

4944. Dari
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'Barangsiapa diangkap sebagai hakim di antara manusia' maka ia

telah disembelih tanp) prsar.,,, (HR. Imam yang lima kecuali An-

Nasa'i)

11 ,.Jr ;',eft,46;J$'&'4t'f ip i'*
,: {, , i... a ! .. c.,.-- i, ,'. -' 2' :(rrl"wt W') ar\el t;"',ryLYt C-t- ,-l cfr{o P Y u:> (oL

t,.z ,,.o.. .o.o.1 o c,.,,,. ,.,\Ai.n;jf ,jtj'o$ rffi i' Jtifjtl .Vr q)t q)4 € €. o ..

6%.TG i.rt3;i
4945.DarilbnuMas'ud,dariNabiSAW'beliaubersabda"'Tidak

ada seorang hakim pun yang menetapkan hukum di antara marutsia'

kecuali pada hari *io*ot nanti akan ditahan dan malaikat memegang

tengkulorya hingga diberhentikan di hadapan Jahannam' kemudian

malaikat *ungonlkot kepalanya kepada Atlah 'Azza wa Jalla' bila

(yang di langit) men[atakan' 'Lemparkan'' Maka malaikat itu

melemparkannya ke ialo* Jahannam' sehingga ia iatuh (ke

dasarnya) selama empat puluh tahun'" (HR' Ahmad dan Ibnu Majah

dengan maknanYa)

,F', ,:v'.)n.A', ,,U!u.,j"'t iu ifr 'W';r
,J:);'"e,'.;\t't)'ti Li 

^,t;1t t'"
!'1r1 .,"4 -b rk r;fi {s, e'r\\'s

4946. Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAI(' bahwasanya beliau

bersabda, 
,,Kecerakaanrah bagi para pemimpin, kecelakaanlah bagi

poro ,n\or*an, dan kecelakaantah bagi orang-orang kepercayaan'

'srngguh podo hari kiamat nanti' akan ada orang-orang yang

berharap rambut kepangan mereka bergantungan pada bintang-

bintang, sehingga *i'"t'o bergelantungan di antara langit dan bumi'
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dan mereka belum melakukan suatu apa pun. " (HR. Ahmad)

bersabda, 'Sungguh pada hari kiamat nanti, akan datang kepada

hakim yang adil suatu saat dimana ia berharap bahwa dirinya belum
pernah memutuskan perkara di antara dua orang walaupun hanya
mengenai sebutir kurma. "' (HR. Ahmad)

4948. Dari Abu (l*amoh, aoriNotr inr, t"trou bersabda, "Tidaktah
seorang laki-laki memegang urusan sepuluh orang atau lebih dari itu,
kecuali pada hari kiamat nanti ia akan datang kepada Allah 'Azza wa
Jalla dengan tangan (terikat) di pundalmya, ia akan dilepaskan oleh
kebaikannya, atau dibinasakan oleh dosanya, yang mana
permulaannya celaan, pertengahannya penyesalan, dan akhirnya
kehinaan di hari kiamat. " (HR. Ahmad)

\l {# ti'a tl :W a' j-; i6 'ju .>tbr ; ;;G y
,"'-otc( l,i,'r'-rit ,, -t, i.'^-6!';-'1i 

'"61;t 
Aab'- 6> '6 J\;:i"'-}',)L i.t ?'i *..i'ur

' 
-r,r 1r,., .r',, l',r. 1',. -i rz .1, 1"-r," a(Gi ;t1,r1 .i.*l f , 

^t 
,4 ,ry i.rT;Jt # A')

4949. Dari Ubadah bin Ash-Shamit, ia berkata, "Rasulullah SAW
bersabda, 'Tidaklah seseorang yang memimpin sepuluh orang kecuali
pada hari kiamat nanti ia akan didatangkan dengan tangan terikat di
pundaknya, hingga ia dilepaskan oleh kebenaran atau
dibinasakannya. Dan barangsiapa mempelajari Al Qur'an kemudian
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melupakannya, maka ia akan berjumpa dengan Allah dalam keadaan

buntung. "'(HR.Ahmad)

v ', .pva)r p A\ Lt ,W.i,' i-, 'Jv :'Jv i"ri 'rli ,-/ ;ul rs *\;_ \-

(*v u.t irrr> .* J\ k') ,c rir; '-Xp
,

4950. Dari Abdullah bin Abi Aufa, ia berkata, "Rasulullah sAW

bersabda, 'sesungguhnya Allah senantiasa bersama hakim selama

tidak berbuat zialim, bila ia berbuat zhalim' maka Allah

menyerahkanny a kep ada dirinya s endiri' "' (HR' Ibnu Maj ah)

t . t/ , o/ l' aa-oJ1 a:9 _)*)

dsu'-|t irr; .Lra$r

4951. Dalam lafazh lainnya disebutkan: "sesungguh Allah akan

senantiasa bersama hakim selama ia tidak berbuat zhalim' Apabila ia

berbuat zhalim, Atlah berlepas darinya dan ia disertai oleh syetan'"

(HR. At-Tirmidzi)

J.;,,j6 ,ju ,r i y'* *
i'i?;!t 4i"ryj'f')tr.c,ir,1 ,Y e

t|;d1.J..J1't'r3i irr; .r1r\1') ,W'rs ,g<L"*
4952. Dari Abdullah bin Amr, ia berkata, "Rasulullah sAW bersabda,

,sesungguhnyaorang-orangyangadilakanberadadisisiAllahdi

atas iimbar_mimbar (yang terbuat) dari cahaya, di sebelah kanan

Dzat yang Maha Pengasih, yang mana kedua tangan-Nya adalah

kanan. Yaitu mereka yang adil dalam menetapkan hukum mereka, dan

terhadap keluarga mereka serta ralryat yang mereka pimpin" " (HR'

Ahmad, Muslim dan An-Nasa'i)

|;| v oytar ay h' o\ty'€,')'rG tltc

aJJl J--:9 r ty :ffi ;ur
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Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Sabda beliau

(maka ia telah disembelih tanpa pisau), Ibnu Ash-Shalah

mengatakan, "Yang dimaksud dengan 'disembelih' di sini adalah segi

maknanya, karena ia berada di antara siksaan dunia bila berlaku lurus,

dan akan berada di antara siksaan akhirat bila berlaku rusak."

Pensyarah mengatakan: Hadits ini berkenaan dengan ancaman bagi

hakim, adapun hadits mengenai anjuran bagi hakim, yaitu hadits,

"Apabila seorang hakim berijtihad lalu keliru, maka baginya satu

pahala, dan apabila ia benar, maka baginya dua pahala." Namun

demikian, anjuran-anjuran itu hanya berlaku bagi hakim yang adil

yang memegang jabatan tanpa memintanya, dan tidak meminta

direkomendasikan, di samping itu, ia memiliki ilmu tentang

Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya sehingga bisa mengetahui yang haq

dari yang batil. Tidak sedikit orang yang mengincar jabatan bergengsi

ini, dan tidak segan-segan untuk membelinya dengan harta. Sungguh

mereka itu manusia yang paling bodoh hingga membutakan mata

hatinya.

Sabda beliau (kecelakaanlah bagi para informon ), disebutkan

di dalam An-Nihayaft: Yaitu orang yang mengetahui berbagai perkara

kabilah-kabilah dan kelompok-kelompok manusia, ia memegang

perkara mereka, dan pemimpin mencari tahu berita mereka darinya.

Sebab ancaman ketiga golongan ini, yakni para pemimpin, para

informan dan orang-orang kepercayaan, karena mereka menerima dan

mematuhi berdasarkan apa yang diberikan kepada mereka, bila para

pemimpin berbuat zhalim terhadap rakyat, mereka pun melakukannya
(seiring dan seirama) karena mereka mampu melakukannya. Itulah
penyebab kerasnya siksaan bagi mereka.

Bab: Larangan Menyerahkan Kepemimpinan Kepada Wanita,
Anak Kecil, Orang yang Tidak Bisa Memimpin atau Orang yang

Lemah dalam Menjalankan Hak Kepemimpinan

d.r ,y*
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Jci tj; .;?yr 6ri rJt"i;'4i ,16 ,G:4'd.
(LL2'1'q u'-ir, at:tt'e r3b

4953. Dari Abu Bakrah, ia mengatakan, "Ketika sampai berita

kepada Rasulullah sAW bahwa orang-orang Persia mengangkat putri

Kisra sebagai pemimpin mereka, beliau bersabda' 'Tidak akan

beruntung kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada wanita."'

(HR.Ahmad,AlBukhari,An-Nasa,idanAt-Tirmidzi,danla
menshahihkannYa)

aIl
t-o

\ alt ,l- ^i,U 
rli;j :ffi 'J';:, i6 'i6 

i';'.i',=ri *

4954. Dari Abu Hurairah,
'Mohon perlindunganlah

kepemimpinan tahun) tujuh

kecil."'(HR. Ahmad)

iU) .r#t,6|)
ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda,

kalian kepada Allah dari (/itnah

puluhan dan dari kepemimpinan anak

lrc 1

(J^>l

$G .Slt

i$t1 't6t;
4955. Dari Buraidah, dari Nabi sAW, beliau bersabda, "Qadhi

(hakim) itu ada tiga golongan: Satu (golongan) di surga dan dua

(golongan) di neraka. Adapun yang di surga adalah lakiJaki yang

iengetahui kebenaran dan memutuskan hukuman berdasarkan itu,

sedingkan laki-laki yang mengetahui kebenaran namun ia

menyimpang (darinya) dalam memutuskan hukuman' maka ia di

neraka, dan juga laki-laki yang memutuskan perkara di antara

manusia berdasarkan kebodohannya, maka ia juga di neraka. " (HR.

65.4 
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Ibnu Majah dan Abu Daud)

Ini merupakan dalil bahwa di antara syaratnya hakim adalah

laki-laki.

ei V i,su & ir J'yr'* ,;;":)'o_.,( ?
(oG ;r|'#i lt7r1 .irli ,s:,Jt ,fo ";l

4956. Dari Abu Hurairah', dari Rasuluttah SAW, beliau bersabda,
"Barangsiapa diberi suatu fatwa yang salah, maka dosanya atas

orang yang memberinyafatwa. " (HR. Ahmad dan Ibnu Majah)

,,- ,. ,11 ..
iLr> .il ii u ,b dt

9. 'o . .,./oL'. .a .pt t cW SlJl ,;l c.15 Ll t- :JL!\P ',.t

, ol o,./o . .l O , | . C ./
L-1 ;lr ::U j:

z '.
.t, ot3- l.o I

(:11: yl; J^>l

4957. Dalam lafazh lainnya disebutkan: "Barangsiapa yang diberi
suatu frtro tidak berdasarkan ilmu, tnaka dosanya atas orang yang

memberinyafatwailr,r. " (HR. Ahmad dan Abu Daud)

it u,r ,* *.

tb L:;t \ oc . /l. -.^-e)I.>

(#'t i^-i irttl
4958. Dari Abu Dzar RA, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "I(ahai
Abu Dzar, sesungguhnya aku melihatmu sebagai orang yang lemah,

dan aku mencintai untulcrnu apa-apa yang aku cintai untuk diriku
sendiri. Janganlah engkau menjadi pemimpin atas dua orang dan
jangan menjadi wali harta anakyatim." (HR.Ahmad dan Muslim)
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(gl-Y 't^-t

4g5g. Dari Abu Dzar: Ia menuturkan, "Aku berkata, 'Wahai

Rasulullah, tidakkah engkau memberiku tugas?' Beliau menepuk

pundakku dengan tangannya, kemudian bersabda, 'wahai Abu Dzar,
-engkau 

ini lemah, sementara tugas itu adalah amanat, dan pada hari

kiamat nanti akan berupa kehinaan dan penyesalan, kecuali yang

mengambilnya dengan haknya dan melaksanakan kewajiban di

dalamnya. "'(HR. Ahmad dan Muslim)

u"*?, fr*,t, :'J'-fi- W 4t'+ 61r&\i cn^st ?i ;
as.rlAr i1r>..€ .lr -,,t5 g;;f 6 ,:G* "tb"€)L']l'u|

q1'1t'> r1'\3reir v1

4960. Dari (Jmmu Al Hushain Al Ahmasiyyah, boh*o'onyo 
"

mendengar Nabi sAW bersabda, "Hendaklah kalian mendengar dan

mamatuhi, walaupun kalian dipimpin oleh seorang budak Habasyah,

selama ia menjalankan Kitabullah 'Azza wa Jalla terhadap kalian."

(HR. Jama'ah kecuali Al Bukhari)

"3*', \71;t oL) f*L'1 fri;t, ffi it J';'r'Js :'Js ;i'*l' ' 9 .', / ,

<tsrdt, \;i ',r'rr1 .1: t;\:, ok '€+ \b
4961. Dari Anas, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Hendaklah

kalian mendengar dan mematuhi (para pemimpin kalian), walaupun

yang menguasai kalian hanya seorang budak Habasyah (Ethiopia)

yang kepalanya seperti biii kurma."'(HR.Ahmad dan Al Bukhari)

Para ahli ilmu menafsirkan, bahwa ini untuk yang selain

kekuasaan negara, atau berlaku untuk hamba sahaya'

-'.. / o.
Lr"t*t ;,.

656 
- 

Mukhtashar Nailul Authar



Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Sabda beliau
(Tidak akan beruntung kaum yang menyerahkan urusan mereka
kepada wanita) menunjukkan bahwa wanita tidak termasuk yang

berhak untuk memegang kekuasaan, dan tidak halal bagi suatu kaum

untuk menyerahkan kepemimpinan kepada wanita, karena

menghindari sesuatu yang bisa menyebabkan ketidak berhasilan

adalah wajib.

Sabda beliau (dan dari kepemimpinan anak kecil)
menunjukkan tidak sahnya anak kecil menjadi hakim. Disebutkan di
dalam Al Bafur: lni sudah merupakan ijma'. Adapun perintah beliau
untuk meminta perlindungan kepada Allah dari kepemimpinan pada

tahun tujuh puluhan, kemungkinannya karena pada saat itu muncul
fitnah besar (huru hara besar) yang di antaranya adalah terbunuhnya
Al Husain RA, peristiwa Harrah dan sebagainya.

Sabda beliau (Qadhi (hakim) itu ada tiga golongan ... dst.),
hadits ini merupakan peringatan besar bagi orang-orang bodoh agar

tidak masuk ke wilayah tersebut, karena orang yang bodoh dan zhalim
akan berujung di neraka.

Sabda beliau (Wahai Abu Dzar, sesungguhnya aku
melihatmu sebagai orang yang lemah) menunjukkan bahwa orang
yang lemah tidak layak menjadi hakim bagi kaum muslimin.

Sabda beliau (langanlah engkau menjadi pemimpin atas dua
orang ... dst.) ini merupakan petunjuk bagi para hamba agar tidak
membebankan tugas kepemimpinan kepada orang yang lemah yang

tidak mampu menj alankannya.

Bab: Mengaitkan Kepemimpinan dengan Syarat

,irr;; i":) *'y ir'i C ffi I'
,-'. ' ..., r c ) to,'t'o.
ol)s) .zel)) ar-{ 4Il Ji ,i;

]i :Ju qg.,
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4962. Dari lbnu Umar RA, ia menuturkan, "Rasulullah SAW
mengangkat Zaid bin Haritsah sebagai pemimpin dalam perang

ty t 'oPs
'P'uLj t'.o. i ,t o.

c,uas *-_1
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Mu',tah, dan beliau bersabda, 'Bila Zaid gugur maka berikutnya

Ja'far, bila Jafar gugur maka berilattnya Abdullah bin Rawahah."'

(HR. Al Bukhari)

.;'; ;,-; "1r -rir i;a'o-i 1r; aCU;
4963. Diriwayatk ^, :rL^ r"o1ni itu oleh Ahma; a*ri r,uoir. euu

Qatadah dan Abdullah biin Ja'far.

PensyarahRahimahullahTa'alamengatakan:Penulis
Rahimahullah berdalih dengan hadits ini dalam membolehkan

pengaitan kepemimpinan dengan syarat, dan tidak ada satu dalil pun

yangmelarangmengaitkankepemimpinandengansyarat.Adapun
yang tidak sependapat mengenai ha1 ini, kemungkinannya bersandar

pada kaidah fikih sebagaimana dalam masalah-masalah lainnya.

Bab: Larangan Hakim Menerima Suap dan Anjuran

Menugaskan Penjaga Pintu di Majlis Pengadilannya

J';', j6 
'ju i';'r"o( *4';L'qtilt ;" *t 

'ri 
'ffi 

sr

<t: u'-i|'r'rr; " $'r't;i irt tT #'e
4964. Dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah sAW bersabda,
,Lalrnat Altah atas penyuap dan penerima suap dalam (penetapan)

hukum."'(HR. Ahmad, Abu Daud dan At-Tirmidzi)

" 

-a(5 
, 
j"i,r i,li ,ffi &l J"i'r'Ju':'Jv )-f ,J 'irr "ri rr5,',(Jrl

t(s*.'-i\'^*;3'G.frtr1 l*1,jr i!r> . ;a'-";l-y

4965. Dari Abdultah bin Amr, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda,

'Lalmat Allah atas penyuap dan penerima suap."' (HR. Imam yang

lima kecuali An-Nasa',i, dan dishahihkan oleh At-Tirmidzi)
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4966. Dari Tsauban, ia mengatakan, "Rasulullah SAw'melaknat
penyuap dan penerima suap serta mediatornya. Mediator adalah
penghubung antara keduanya. " (HR.Ahmad)

1'at t,-t.o,
cSlt tsy qq ,jl't
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I or,.. t.o i t..,
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4967. Dari Amr bin Murrah, ia berkata, "Aku mendengar Nabi SAII
bersabda, 'Tidaklah seorang imam, atau seorang wali, menutup
pintunya terhadap orang-orang yang mempunyai hajat, keperluan dan
kebutuhan, kecuali Allah aknn menutupkan untubtya pintu-pintu
langit terhadap hajat, keperluan dan kebutuhannya."' (HR. Ahmad
dan At-Tirmidzi)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Ibnu Ruslan
mengatakan, "Termasuk kategori suap adalah suap terhadap hakim
dan petugas pemungut zakat. ini hukum haram menurut ijma' ulama."
Abu Wail mengatakan, "Hakim yang menerima hadiah, berarti ia telah
memakan yang haram, dan bila ia menerima suap, maka akan
mengantarkannya kepada kekufuran. " Pensyarah mengatakan : Hadiah
yang diberikan kepada hakim dan yang serupanya adalah salah satu
bentuk suap, karena seseorang yang memberikan hadiah kepada
hakim, jika itu bukan kebiasaannya memberi hadiah kepada hakim
tersebut sebelum menjabat, berarti ia tidak memberikan hadiah itu
kecuali karena suatu tujuan. Yaitu dengan hadiahnya itu ia hendak
melindungi kabatilannya atau untuk meraih haknya. Semua itu haram,
dan paling tidak, dimaksudkan sebagai pendekatan pribadi terhadap
hakim dan karena kewibaw&mnya, yang mana tidak ada maksud
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lainnya kecuali untuk mengulur perkara terhadap seterunya atau agar

terlindungi dari tuntunan seterunya, sehingga hal itu dilakukan oleh

orang yang mempunyai hak terhadap seterunya itu dan ditakutinya,

walaupun sebelumnya tidak ditakuti. Semua maksud ini mendorong

kepada terjadinya suap. Seorang hakim yang memelihara agamanya

dan sadar bahwa ia akan berdiri di hadapan Tuhannya, hendaknya

waspada agar tidak menerima hadiah yang diberikan kepadanya

setelah menjabat sebagai hakim, karena perbuatan baik bisa

mempengaruhi sikap seseorang, dan hati akan cendening kepada

orang yang berbuat baik kepadanya, sehingga mungkin saja dirinya

condong tanpa disadarinYa.

Sabda beliau (d.zawil haaiah wal khallah wal maskanah

[orang-orang yang mempunyai haiat, keperluan dan kebutuhan),

semuanya mengandung arti yang sama dan hanya merupakan

penegasan dan penekanan. Hadits ini menunjukkan bahwa para

pemimpin semestinya tidak menutup pintu terhadap orang-orang yang

mempunyai keperluan. Sikap adil dan bijaksananya seorang hakim

adalah tidak memasukkan semua orang yang berpekara sekaligus bila

mereka banyak, akan tetapi hendaknya menugaskan penjaga pintu di

majlis pengadilannya, lalu memberikan nomor kepada setiap orang

yang berkeperluan, lalu dipanggillah satu per satu sesuai urutan

hingga selesai. Disebutkan di dalam Al Fatfu: Ulama telah sepakat

dianjurkannya yang lebih dulu untuk dipersilakan lebih dulu, dan

orang musafir didahulukan daripada yang muqim, apalagi bila

dikhawatirkan akan tertinggal oleh rombongannya. Kemudian dari itu,

hakim yang mengangkat petugas penjaga pintu, hendaknya ia memilih

petugas yang dapat dipercaya, jujur, berakhlak baik dan bisa

menghargai orang lain.

Bab: Keterangan Tentang Perantara dan Pengawal

*( e, fG u i,Ssp tt 7c. , t,-4& _*s-
zt z .l t.,.
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4968. Dari lbnu Umar,
" Barangsiapa bersengketa

maka ia akan tetap dalam
diri." (HR. Abu Daud)

dari Nabi SAW, beliau bersabda,
dalam kebatilan, dan ia mengetahuinya,
kemurkaan Allah hingga ia melepaskan

J.,
ot )s) t-4rJ ,P, lc, t :, ' .l " . , o7 
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4969. Dalam lafazh lainnya disebutkan; "Barangsiapa membantu
persengketaan dengan kezhaliman, maka ia kembali dengan
membawa kemurkaan dari Allah. " (HR.Abu Daud)

4970. Dari Anas, ia mengatakan, "sesungguhnya keduduknn eais bin
Sa'd di sisi Nabi SAW adalah seperti kedudukan pengawal raja."
(HR. Al Bukhari)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Sabda beliau
(maka ia akan tetap dalam kemurkaan Allah hingga ia merepaskan
diri), ini ancaman keras dengan dua syarat: pertama, bersengketa
dalam kebatilan. Kedua, mengetahui bahwa itu batil. Jika salah satu
syaratnya tidak ada, maka tidak terkena ancaman ini, walaupun yang
lebih baik adalah meninggalkan persengketaan bila bisa ditempuh
jalan yang lebih baik. Hadits ini menunjukkan, bahwa bila seorang
hakim melihat orang yang bersengketa atau membantu persengketaan
yang seperti itu, maka hendaklah ia memperingatkannya agar ia
menghentikan aksinya.

Ucapan perawi (seperti kedudukan pengawal raja), At-
Tirmidzi menambahkan: "karena tugas-tugas yang diembannya.,,
Ibnu Hibban memberi judul untuk hadits ini dengan "Kewaspadaan Al
Musthafa SAW terhadap kaum musyrikin apabila mereka masuk,'.

-i
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Hadits ini menunjukkan bolehnya mengangkat pembantu untuk

menjaga imam atau hakim'

Bab: Larangan Memberikan Keputusan Ketika Sedang Marah

Kecuali Bila Hanya Sedikit dan Tidak Berpengaruh

b\'J';t'd; i,Ss i'.*'4 t
g,,tl.J.Jr i$r1 L\*'*'t ,#t

4g71. Dari Abu Balrrah, ia berkata' "Aku mendengar Rasulullah SAW

bersabda,'seoranghakimtidakbolehmemutuskanperkaradiantara
duaorang(yangberperkara)ketikaiadalamkeadaanmarah.,,,(HR.
Jama'ah)

'*'i'St'ec rr:rj'!i ';.)L1Li,ai t '-*7r I e' # *
'-'ra\ii* ',Wt Qri';,:';'C) ;r-st ?t'i"t'y ,rtr )'r':
l:;;'Jt;i .& l' ;;;'rj' \*Lv .;G i;irtr {r 'i).
,!o;-;:\i'& .!)e J\, J*'ri'"i ':;:t 

(" *t t;').*- i]
d' W ,rt {r, L'ttol* :'* ur ;:rl tf '"nr 

'J';' 
t:- i'sta

Jt-t 
'rAt 

i;& .--ittr'u.Lt i :;'t("__*t';').J:

| 'o:"'rr._i) ,d)",LU'; Ai :Y Y:6';\Y0 "i'7r
1br;sr ;riry . rlr ( illi'F ql)"&A- &'ii'i"

4972. Dari Abdutlah bin Az-Zubair, dari ayahnya: Bahwa Seorang

takitakiAnsharbersengketadenganAz-Zubairdihadapan
RasulullahsAWmengenaisaluranairdiHarrahyangbiasamereka
manfaatkan untuk mJngairi kebun larma' Orang Anshar itu berkata'

,.Biarkan airnya meigalir.,, Tapi Az-Zubair menolak. Akhirnya

I

I

,i

l

I
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keduanya mengadukan persengketaan mereka kepada Rasulullah

SAW. Lalu Rasulullah SAW berkata kepada Az-Zubair, "Wahai Az-

Zubair, alirilah kebunmu kemudian (setelah itu) alirkan airnya ke

(kebun) tetanggamu." Orang Anshar itu marah sambil berkata,

"Wahai Rasulullah. Itu karena ia adalah anak bibimu kan." Maka

berubahlah rona wajah Rasulullah SAW, kemudian beliau berkata

kepada Az-Zubair, "Wahai Az-Zubair, alirilah (kebunmu), kemudian

tahanlah airnya hingga merendam pematangnya." Az-Zubair

mengatakan, "Demi Allah. Sungguh aku menduga bahwa ayat ini
diturunkan berkenaan dengan hal tersebut: 'Maka demi Rabbmu,

mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka meniadikan

kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan."''u (HR.

Jama'ah)

c . ,. ot-o.t o 1F o+ , + p ttlt d/ sl * qt')t'o'"Gfrt lf a:':;"1 
^3i, ,.,
.+;l

4973. Namun hadits ini diriwayatkan oleh Imam yang lima kecuali
An-Nasa'i dari riwayat Abdullah bin Az-Zubair tanpa menyebutkan:

Dari ayahnya.

-y;t)j i3x Ti3- >vt ;3t tG i,Ss ,!.t::"q. q:A)
i;of i:tsi'k osj {r- ;!lt ;;> W'iil'i, ;,--Lt

'u Yuk ri ayat; "Maka demi Rabbmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman
hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka
perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka
terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan
sepenuhnya. " (Qs. An-Nisaa' (4): 65). Nabi SAW seolah memihak kepada hak
Az-Zlbair dalam penetapan keputusannya, ini tampak dari sanggahan orang
Anshar itu, padahal beliau telah menetapkan bagi keduanya keputusan yang
layak (karena kebun Az-Zubair letaknya lebih tinggi, sehingga dilalui air lebih
dahulu).
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'J'i'r'qrA\i'bLi Xu !e$k, { a; ^} ulr- ;!}t

- ),; ,7!1,'tu ,ij'-biu #t g?'e b ;1,*'*t
J ;*tii- \ |r::rj;'J} ,CIj C !i -$ ^'3i :* *i(il#'fr\*tSe.
 gl[.Dalam riwayat Al Bukhari yang lainnya disebutk *r, nr-rrbor,

bersengketa dengan seorang laki-laki -lalu dikemukakan seperti

tadi, dan ditambah:- Lalu saat itu Rasulullah SAW memberikan

halorya kepada Az-Zubair, yang mana sebelumnya beliau telah

mengisyaratkan kepada Az-Zubair dengan pendapat yang fleksible
bagi Az-Zubair dan orang Anshar itu. Karena orang Anshar itu telah

membuat Rasulullah sA'w marah,s1 maka beliau memberikan halmya

kepada Az-Zubair dalam penetapan hukumnya. Urwah mengatakan,

"Az-Zubair berkata, 'Demi Allah, aku tidak menduga ayat ini

diturunkan kecuali berkenaan dengan hal tersebut: 'Demi Allah.

Sungguh aku menduga bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan

hal tersebut: 'Maka demi Rabbmy, mereka (pada hakekatnya) tidak

beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang

m er eka p er s eli s iltkan. "'

L"*- t:rra!)t'oi ,y)t ; ej'-i * i,.is'f-t ,uk \;i irtt
lcto

. :y i"'^k .;?i't .>vt ?c fr
4975. Demikian juga yang diriwayatkan oleh Ahmad, hanya saja ia

menyebutkan: Dari Urwah bin Az-Zubair: Bahwa Az-Zubair

menceritakan, bahwa ia bersengketa dengan seorang laki-laki. Lalu

dikemukakan seperti itu. Ahmad mencantumkannya di dalam Musnad

Urwah.

,7 Al Khithabi menyatakan bahwa redaksi ini berasal dari Az-Zuhri yang

dimasukkan ke dalamkhabar ini.
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i'r..,- u6tj'jd\i'-:r";i :.r(j i.t Jv :+t s.t'€'q rtJt itj,
.r3-At J\e'; *-irtt unt i ,:;:("*t,ffi &r $,

.ffii J! CJr,lt*
4976. Al Bukhari menambahkan dalam riwayat lainnya: Ibnu Syihab

mengatakan, "Lalu orang-orang Anshar dan semua orang
memperkirakan ucapan Rasulullah SAW, 'Wahai Az-Zubair, alirilah
(kebunmu), kemudian tahanlah airnya hingga mencapai
pematangnya,' bahwa itu adalah hingga mencapai mata kaki."

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Sabda beliau
(tidak boleh memutuskan perkara ... dst.), Al Muhlib mengatakan,

"Sebab larangan ini adalah, karena hakim yang sedang marah kadang

berlebihan dalam memutuskan perkara sehingga bisa menyimpang
dari kebenaran, karena itulah dilarang." Ibnu Daqiq Al 'Id
mengatakan,"Para ahli fikih mengategorikan semua kondisi yang bisa
merubah pikiran ke dalam kategori ini, seperti: lapar, haus dan kantuk
yang sangat serta semua kondisi yang bisa menyibukkan hati dan

pikiran sehingga tidak bisa konsentrasi. Jika ada hakim yang

menyalahi ketetapan ini, yakni menetapkan keputusan dalam kondisi
marah, maka menurut Jumhur bahwa keputusannya sah bila sesuai

dengan kebenaran."

Sabda beliau (hingga mencapai pematangnya) yakni dasar

kebun. Disebutkan dalam hadits lainnya: "hingga airnya mencapai
mata kaki." (HR. Abu Daud)

Ucapan perawi (bahwa itu adalah hingga mencapai mata
kaki), yakni ketika melihat melihat bahwa ukuran kebun itu berbeda-

beda panjang dan lebarnya, maka mereka mengukur kebun yang

disebutkan pada kisah tersebut, temyata mereka dapati hingga
mencapai mata kaki, lalu mereka menetapkan itu sebagai standar

mengenai hak yang lebih dulu, kemudian yang berikutnya (yakni

dibatasi hingga sebatas mata kaki, lalu dialirkan kepada yang

berikutnya). Yang dimaksud yang lebih dulu di sini adalah yang letak
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kebunnya paling dekat dengan sumber air'

Bab: Duduknya Dua Seteru di Hadapan Hakim dan

Diperlakukan Sama

4977. Dari Abdullah bin Az-zubair, ia menuturkan, "Rasulullah sAW

menetapkan, bahwa dua orang yang berseteru sama-sama duduk di

hadapan hakim." (HR.Ahmad dan Abu Daud)

o
. o. . ,, t -.
dJ*, dlJrlJ-

4978. Dari Ali M, bahwa Rasulullah bersabda, "wahai Ali, apabila

dua orang yang berseteru mengahdapmu, maka janganlah engkau

memutuskan di antara keduanya kecuali setelah engkau mendengar

daripihaklainnyasebagaimanaengkaumendengardaripihak
pertama,Karenabilaengkaumelakukanitu,makaakanjelaskan
keputusannyabagimu.,,(HR.Ahmad,AbuDauddanAt-Tirmidzi)

PensyarahRahimahullahTa,alamengatakan:Ucapanperawi
(bahwaduaorangyangberseterusama.satnadudukdihadapan
iakim)menunjukkan disyariatkannya dua orang yang berseteru untuk

sama-sama duduk di hadapan hakim, hadits ini juga mengisyaratkan

disyariatkannya perlakuan yang sarna terhadap dua orang yang

beisengketa. Al Ya'la, Ad-Daraquthni dan Ath-Thabarani

meriwayatkan dari hadits Ummu Salamah: "Barangsiapa yang diuii

dengan memegang jabatan hakim di antara manusia, maka hendaklah

ia berlalu adil terhadap mereka dalam sikapnya, isyaratnya'

dudulmya serta majlisnya, dan janganlah ia mengeraskan suara
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terhadap salah satu pihak dan tidak mengeraskan terhadap pihak
lainnya." Dari Ali: Bahwasanya ia duduk di samping Syuraih dalam
menangani persengketaannya dengan seorang yahudi, lalu ia berkata,

"Seandainya seteruku itu seorang muslim, tentu aku akan duduk

bersamanya di hadaparunu, namun aku telah mendengar Rasulullah
SAW bersabda, 'Janganlah kalian menyamakan mereka dalam
majlis."' (Dikeluarkan oleh Al Hakim)

Bab: Menuntut Orang Berhutang Bila Terbukti Kebenarannya
dan Pengaduan Ahli Dzimmi yang Menuntut Seorang Muslim

73,1c.1JI UILJ.
o / to t -.
dl JJ_i t/

viUu:ri'S*c:Jtb,.tfll

, ,? .o10 t.,,

-q:Ul J^l .f b:- l-".>

i r;.,su ;' nit ,d.';vt
.t / o i t..

(r9l: yl ol-9_;)

:+ JUJ

, oE a -

:, lt! cc-rl ',e

o z c . .. I
cg:; ,.r+ t--l

i J6'* *
;c.ri.w
\'!;L';;e

4979. Dari Hirmas bin Habib 
-seorang 

laki-laki dari warga
pedalaman-, dari ayahnya, dari kakelvtya, ia menuturkan, "Aku

menghadap Nabi SAW dengan membawa seseorang yang berhutang
padaku, lalu beliau bersabda, 'Tuntutlah dia.' Lalu beliau bersabda,
'lYahai saudaranya Bani Tamim, apa yang ingin engkau lakukan
terhadap tawananmuT "'(HR. Abu Daud)

z -z I o z

4ry1,. ;lly
. .1 o O. ,!r,Gt'I

.:o'* ,+j'* ,:*',1'Jti) trt',t
4980. Diriwayatkan juga or.t *rru 

'Majan,'aan 
ia menyeUutkan:

"Kemudian di akhir hari beliau melewatiku, lalu beliau bersabda,
'Apa yang dilakukan tawananmu wahai saudaranya Bani Tamim? "'
Ibnu Majah menyebutkan dalam sanadnya: Dari ayahnya dari
kakelcnya.
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4981. Dari lbnu Abi Hadr Al Aslami: Bahwasanya ia berhutang

ernpat dirham o""a''-i'o'onr yahudi' lalu orang yahudi itu

mengadukannva {;:;'"";;i'Ji'u'n,' sa'w' tatu berkata"'wahai

Muharnmad, '" 
p'i'i'- nfidng fnydaht 

empat dirham' namun ta

betum membavaril"" i"*1y ".;;;'" i"' bersabda' "Beriknn

halcnya." to *'nii*ioa" "o"*i o'o'yoog'iloh *"ngutusmu dengan

kebenaran, aktt lii"; {i' *'*nii'ii': r:,';:,o t-"'iJ','Ifi'lliurit 
on halcnya." Ia pun *"!Jo*ul,'"^ 

i"".*"0*arnya iku tulol'

berad'a dr tangan-iyo'' onu belum bisa membayarny(l

memb er it ahunv a' ;;:;;' 
*)*'sko' 

ot'oi' * un gutu sl<u ke Kh aib ar' d an

akuberharopAoi*oAllahoko'*'*'berrkinsesuatup'adakami'lalu
atat kembati d;;-;;;;:'asinva-"' -';;;;'; 

berkata tagi' "Berikan

haknva"' s"*"n"i)';;;;:' ;"L't' i'i'' sdw tetah mengatukan figa

kali, rnaka beliaru tidak akan *'noiffi' Maka lbnu Abi Hadr pun

berangkat ke pasar bersama orang;;;;;' 
"u' 'o" 

itu ia mengenakan
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kain pengikat kepala dan baju luar. Lalu ia menanggalkan kain
pengikat kepalanya, kemudian ia balutkan pada tubuhnya, lalu
menanggalkan baju luarnya. Selanjutnya ia berkata (kepada
seseorang di pasar), "Belilah baju ini dariku." Lalu orang itu
membelinya dengan harga empat dirham. Kemudian lewatlan seordng
wanita tua, lalu bertanya, "Ada apa denganmu wahai sahabat
Rasulullah SAW? " Ia pun memberitahunya, maka wanita itu pun
berkata, "Pakailah ini," sambil menyerahkan baju kurung kepadanya.
(HR. Ahmad)

lni menunjukkan bahwa hakim mengulangi perintahnya tiga
kali terhadap orang yang membantahnya.

$;, ,ix'{-" {- r\t@ yt J'r*, ott :J$ ,'ni urrc "u',
t. A . . I . cl(ws eu-i(:'qju Jt, \;i i,rr> .riN t^;Ai "^A<"'n*

4982. Seperti itu juga yang diriwayatkan oleh Anas, ,u *"rgutuiur,
"Adalah Rasulullah SAW, apabila mengucapkan salam beliau
mengucapkannya tiga kali, dan apabila beliau mengatakan suatu
kalimat, beliau mengulanginya tiga kali." (HR. Ahmad, Al Bukari dan
At-Tirmidzi, da4 ia menshahihkannya)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Sabda beliau
(Tuntutlah dia) menunjukkan bolehnya menuntut orang yang
berhutang setelah ditetapkan oleh hukum syariat. Adapun hadits Ibnu
Abi Hadr tidak menunjukkan penuntutan, tapi mengisyaratkan
ketegasan terhadap orang berhutang agar melunasinya dan tidak
diterima alasan kesulitan yang tidak disertai bukti, serta tidak
dianggapnya sumpah (yang kondisinya seperti itu), dan itu tidak
membedakan apakah si pemilik harta itu seorang muslim atau seorang
kafir.
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Bab: Hakim Memberi Rekomendasi Kepada Penuntut dan

Meminta Agar Menggugurkan Sebagian Tuntutannya

d
c/

Lq

'rf4

$ :J$ .p*r qi ,4\3'r?, .(* |li; i'&,i6 . :t',5'-t, U

<i+u'-it l\ ze\;At I')r) .yu 7 ,',Su .it'J'", , \:- "')'
4983. ooii xo'b'bin Malik, bahwasanya ia menagih hutang kepada

Ibnu Abi Hadrad di masjid, hingga suara kedaanya meninggi

sehingga didengar oleh Rasulullah sAW yang saat itu sedang di

**ohiyo, maka beliau pun keluar menghampiri mereka hingga

tersingkap tirai kamarnya. Lalu beliau berseru, "wahai Ka'b." Ka'b

menyahut, 
,,Aku ya Rasulullah." Beliau berkata lagi, "Gugurkan dari

antara piutangmu padanya." sambil berisyarat kepadanya, yahti

setengahnya. Ka'b menjawab, "sudah aku lakukan wahai

Rasulullah." Beliau pun bersabda (kepada lbnu Abi Hadr),

"Lunasilah. " (HR. Jama'ah kecuali At-Tirmidzi)

Inimenunjukkanbolehnyamengadilidimasjid'Juga
menunjukkan bahwa perkataan kepada seseorang, 'Juallah" atau

..berikanlah" atau "bebaskanlah" lalu dijawab, "sudah aku lakukan"

maka itu sah (berlaku), dan bahwa isyarat yang difahami setara

dengan ucapan.

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Yang dimaksud

dengan perintah beliau ini adalah sebagai jalan damai dan pembelaan

untut menggugurkan sebagian hutang. Hadits ini juga menunjukkan

keutamaan jalan damai dan sikap pertengahan di antara dua orang

yang bersengketa.

Sabdabeliau(Lunasilah),adayangmengatakan'bahwa
perintah ini berkonotasi wajib, karena setelah pemilik hutang

^*;iik (J-1 ,;o'G1;\ e\n ^fr ,otc ;,-'Y'*, -, ' '

c'p3# iur J';, \s; & ,t;ii(ki'cliru '.r-'.Ljr

ii.*' G. : e,t:i .*-'+;k &,q\' c;*
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menggugurkan separuhnya, mengisyaratkan agar orang yang
berhutang itu segera melunasinya, sehingga tidak terkumpul pada si
pemilik hutang itu dua perkara, yaitu pengguguran sebagian hutang
dan penundaan pembayaran.

Bab: Bahwa Keputusan Hakim Menyelesaikan Perkara yang
Lahir, Bukan Perkara yang Batin

,:;t o.:4li &f; ,;i.t1i Ct i,Ss ffi dtli ,:"^x* ?i V
, ,' o', rio .Zi: .c,o ,', ..il'.-:>.o.f o'- ue* #.i^i'or;;u cuba u a;,^,3;i'ik'ui "faX'S;s1

'd'"^tbi { ;Lti C$,{*t-'...i' rh +i "3e';'.5 ? .'eiu. , u

1br;st igrl .rtlr
4984. Dari (Jmmu Salamah, bahwasanya Nabi SAW bersabda,
"Sesungguhnya aku hanyalah manusia biasa, sementara kalian
mengadukan persoalan kepadaku. Mungkin qda di antara kalian yang
lebih pandai mengemukakan argumentasi daripada yang lainnya,
kemudian aku memutuskan sesuatu berdasarkan apa yang aku
dengar. Maka barangsiapa yang telah aku menangkan terhadap
sesuatu dari hak saudaranya, maka janganlah ia menerimanya,
karena itu berarti aku telah memberinya sebagian dari api neraka."
(HR. Jama'ah)

Hadits ini dijadikan dalil oleh mereka yang berpendapat bahwa
hakim tidak boleh memutuskan berdasarkan pengetahuannya sendiri.

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Sabda beliau
(Sesungguhnya aku hanyalah manusia biasa), manusia berarti
kumpulan banyak dan juga berarti satu, yakni salah satu dari mereka.
lni sebagai bantahan terhadap mereka yang mengklaim bahwa seorang
rasul mengetahui setiap yang ghaib, sehingga tidak akan luput darinya
kezhaliman orang yang zhalim terhadap yangdizhaliminya.

Sabda beliau (karena itu berarti aku telah memberinya
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sebagian dari spi neraka), yakni bagi orang yang telah aku

menangkan berdasarkan yang lahir bila temyata yang batin (yang

ghaib) la tidak berhak, maka hak yang diberikan itu adalah haram dan

biru *.rgantarkan ke neraka. Hadits ini menunjukkan berdosanya

orang yang bersengketa dalam kebatilan, dan bahwa orang yang

mengupayakan sesuatu yang batil dengan berbagai cara sehingga

tampak benar, lalu diputuskan kemenangan baginya, maka tidak halal

merrerimanya dan tidak melepaskannya dari dosa. Asy-Syaf i

menyatakan terjadinya ijma' bahwa keputusan hakim tidak

menglalkan yang haram. Hadits ini juga menunjukkan bahwa apabila

..o.urrg mujtahid keliru, maka ia tidak berdosa, bahkan mendapat

pahala (atas ijtihadnya). Hadits ini juga menunjukkan bahwa Nabi

sAw memutuskan berdasarkan ijtihad selama tidak ada wahyu yang

turun. Penulis Rahimahullah telah berdalih dengan hadits ini dalam

menyatakan bahwa hakim tidak boleh memutuskan berdasarkan

pengetahuannya sendiri. Insya Allah mengenai hal ini akan dibahas

kemudian.

Bab: Keterangan Tentang Terjemahan Satu Orang

,i6 .it#tqtK
'rGiI':r>.4y

clc.
la-r-J> , p

I o.'7 t,(-+ P
<isrAo

4985. Dalam hadits Zaid bin Tsabit disebutkan, bahwa Nabi sAW

menyuruhnya, lalu ia pun mempelajari bahasa (tulisan) orang yahudi'

Ia mengatakan, "sehingga aku menuliskan untuk Nabi sAW surat-

surat mereka dan membacakan surat mereka kepada beliau apabila

mereka berkirim surat kepada beliau." (HR. Ahmad dan Al Bukhari)

ir9 J-e

'"o;t oi ,-, i i)
A';i,r,* W"',.#

'1 &
- i.:-f-
ris

'ai;';i w

672 
-Mukhtashar 

Nailul Authar



y ,:iU':)'S ,'-li:etl.; i. ,#'St JZ je s.; j,;; rir;
' 

,rrr.r.. ,tr. "r'.i,, orf'r r, i,c. ,Eir',1...rtJt is cV ,Jt i. e"j i5 :-,;"$ JEj :Ju .q
at gukhari -.nr.bu,U an: (Jmar bin Khaththab mengatakan, yang
mane saat itu ada Ali, Utsman dan Abdurrahman bin Auf, "Apa yang
dikatakan (wanita) ini?"ss Abdurrahman bin Hathib mengatakan, "Ia
memberitahumu tentang temannya yang telah melakukan itu
terhadapnya. "' Al Bukhari juga menyebutkan: Abu Jamrah
mengatakan, "Aku menerjemahkan antara lbnu Abbas dengan orang-
orang. "

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Hadits di atas
menunjukkan bolehnya penerjemahan satu orang. Ibnu Baththal
mengatakan, "Mayoritas membolehkan penerjemahan satu orang.,,
Asy-Syaf i mengatakan, "Itu sama dengan kesaksian.,' Al Karmani
mengatakan, "Tidak ada perdebatan dari seorang puil, bahwa
penerjemah cukup satu orang untuk pemberitaan, namun dalam
persaksian harus dua orang." Ibnu At-Tin mengutip dari riwayat Ibnu
Abdil Hakam, "Tidak boleh meneg'emahkan kecuali orang merdeka
yang adil. Bila penerjemah menyatakan sesuatu, maka harus
didengarkan oleh dua orang saksi baru diajukan kepada hakim.',
Disebutkan di dalam Al lkhtiyarat: Teqemah, penilaian cacat dan
kredibel terhadap sumber berita, pendefinisian dan perutusan boleh
diterima dari satu orang. Demikian menurut pendapat yang
diriwayatkan dari Ahmad.

Bab: Penetapan Hukum Berdasarkan Satu Orang Saksi dan
Sumpah

t ,c 1t.,-r-;i ;tjr1 .t-dtJj
,. ;ai w

tt Yuk i seorang wanita yang didapati tengah hamil.

:t ,l';,r'oi ,",(,t it *
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4986. Dari lbnu Abbas: Bahwa norulutloh sAW memutuskan

berdasarkan sumpah dan satu orang sal<si. (HR. Ahmad, Muslim,

Abu Daud dan Ibnu Majah)

. Jr;tri,f.U:':k tit :'tl;i).!t t: "e.i

4987. Dalam riwayat Ahmad yang lainnya disebutkan: "Itu terjadi

dalam kasus harta."

!-6 ;.0 '';i itjrl .stilt e #r, "$ W'u1r oi ,/..G oo

d$:.;'-1,
4988. Dari Jabir: Bahwa Nabi SAW memutuskan berda'sarkan

sumpah yang disertai satu orang salrsi. (HR. Ahmad, Ibnu Majah dan

At-Tirmidzi)

.l,.i;rt i. r-,.;.oi ir i.i;* dir- uGtl
4989 dan iogO. Ahmad iugu meri*ayatUur, ,*, tuin,yu seperti iiu

dari hadits Umarah bin Hazm dan hadits Sa'd bin Ubadah.

it!.+, "$ w';r oi ,&v'* ,ij'r; ,r?.x ; r ,f
itrr> .gtVa^*r, JL i. &3 .fit ,-v ;;i ,tt fa

ds',-'-jr i?;'t ,:oart:'tr, i;(
4ggl. Dari Jafar bin Muhammad, dariayahnya, dari Ali RA: Bahwa

Nabi SAW memutuskan dengan kesal<sian satu orang sal<si dan

sumpah orang yang berhak (untuk bersumpah). Ali RA iuga
memutuskan dengan itu di lrak. (HR. Ahmad dan Ad-Daraquthni.

Disebutkan juga oleh At-Tirmidzi)
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.. - - lr- '-/o/t c I o. o/ o . ^ a

,rzs : )ti r; ; -p'c- ri S ryri ";", 
l.W Al ; W *,"^;):, ?

.f,:-"i\ F6 u.r it1r1 .y,r);fr.i.t, e ;4rr@ 1, J.;.,
1p.i.i L'-i i,'q, r1Ui'ii, :*' )'v :it ;j,,sj>,rij
iG .'^LLi trlrit'AL .;t -"6 i* ;)_ q, cli |a
F f't tiejX.Jrf il.j,C_ UAi 96 k, :.J at j;

<y,i * ,*;r,*;:UiJi Jbloe .**
4992- Dari Rabi'ah, dari suhail bin Abu sharih, dari Abu nu*irolr,
ia mengatakan, "Rasururarh sAW memutuskan bercrasarkan sumpah
yang disertai satu orong sar<si. " (HR. Ibnu Majah, At-Tirmid zi dan
Abu Daud, ia menambahkan: Abdul Aziz Ad-Darawardi mengatakan,"Lalu aku ceritakan hal itu kepada Suhail, ia pun mengatakan,
'Rabi'ah memberitahuku -dan menurutku ia seorang yang tsiqah-,
bahwa aku terah menceritakan itu kepadanya, nulun aku tidak
mengingatnya."' Abdul Aziz jrga mengatakan, ,,Suhail 

pernah
menderita suatu 

_ 
penyakit sehingga menghilangkan sebagian

ingatannya dan lupa sebagian haditsnya.; Suhail kemudian
menceritakannya dari Rabi,ah, darinya, dari ayahnya)se
, -- t 

-JD .:_JtlJr *^;J ,l,St r;r*, )Gi & &t J.y, oi :A? C
g";,

4993. Dari surraq: Bahwa Rasuruilah sAW memborehkan persarrsian
seorang laki-laki dan sumpah penuntut (HR. Ibnu Majah)

l

I

t

t

5e Lanjutan redaksi khabar ini dalam Sunan Abi Daud: Muhammad bin Daud ArIskandariy menceritakan.\"p3d1 kami: ziyad -yakni Ibnu yunus- menceritakankepada kami: Sulaiman bin Bilal *"r""rituku,' kepadaku, au.i nuti,rr, denganisnad Abu Mush'ab' Lalu sulaiman menceritakin: Kemudian aku ber;rrmpudengan Suhail, maka aku tanyakan kepadanya tentang rr"aitr 
- 

ini, ia punmenjawab,"Aku tidak 
. 
mengetahuinya.,, Aku 

-katakan 
?";;;;;y", ..Rabi,ah

memberitahuku hadits ini darimu.,' ia berkata, ..Jika Rabi,ah memberitahumudariku, maka ceritakanlah hadits ini dari Rabi,ah dariku.,,

!

l'-
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Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Hadits-hadits di

atas dijadikan dalil oleh segolongan sahabat, tabi'in dan generasi

setelah mereka, yang mereka mengatakan, "Bolah memutuskan

berdasarkan satu orang saksi dan sumpah." Ad-Daraquthni

meriwayatkan dari hadits Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari

kakeknya Secara marfu': "Allah dan Rasul-Nya memutuskan tentang

hak dengan dua saksi. Jika ada dua saksi maka diputuskan haknya,

bila hanya ada satu saksi, maka diharuskan sumpah disertai saksinya

itu."

Bab: Keengganan Hakim Memutuskan Hanya Berdasarkan

Pengetahuannya Sendiri

"d, JJ., L>u ,G:'A A'L; f 6.i .;.:uftb' a,u,G ;;'
j';, t:-t?t :riw ie Ct f;:\t .iL-, tb';)'i.:h ca;lt

.rrb'; .k'r,k'&,'JA' r*";-* ;o', k E|J6 !,
;* bi .e r'io €Olre:4t,u,r\ ,P +c'it.i)e
\isj a{ 't)L i*:;t ,;?t'o'ri-l d:;i ;! ,.\ i^ oL :Jvi

ffi l; i';, f;1;;ff..o"r7$tC-.7,rie r&ji'.r*:)
i,:s .e:r!6 ti{y'$i i,ss': .i;tl ;ict'; t;EJ ,ri{';ti
|JrJ'&'r,,riu .fa/, i{j /6\ ob +G';Y

(:','-ir \La*rt 
^|, 

.i tiu y!4,ri

4994. Dari Aisyah M: Bahwasanya Nabi SAW mengutus Abu Jahm

bin Hudzaifuh sebagai petugas pemungut zakat, lalu seorang laki-laki

menolak memerikan zakatnya, maka Abu Jaham memukulnya
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sehingga melukainya. Kemudian mereka60 mendatangi Nabi sAl{ lalu
berkata, "Qishah6t, wahai Rasuruilah." Beriau berkita, ,Bagi 

karian
sekian dan sekian.'62 Namun mereka tidak rera, beriau pun berkata
lagi, "Bagi kalian sekian dan sekian." Mereka pu, ,"1i. Kemudian
beliau berkata, "Aku aknn berbicara kepada orang-orang dan
menyampaikan kepada mereka tentang kerelaan kalin.,' Mereka
menjawab, "Ya." Beliau pun berpidato, rau beliau berkata, ,,Mereka

itu orang-orang yang datang kepadaku menuntut qishash, ralu aku
tawarkan kepada mereka sekian dan sekian, mereka pun rela. Apakah
kalian rela?" Mereka menjawab, "Tidak." Maka kaum Muhajir
hendak menyerang mereka, namun Rasuruilah sAw memerintahkan
mereka agar menahan diri, merekn pun menahan diri. Kemudian
beliau memanggil mereka dan mena.mbahkan kepada mereka, raru
berkata, "Apakah knlian rela?', Mereka menjawab, ,,ya.,, 

Kemudian
beliau berkata, "Aku akan berbicara kepada orqng_orang dan
memberitahu mereka tentang kereraan kalian." Mereia menjawab,
"Ya. " Lalu beliau pun berpidato, raru berkata, "Apakah karian rera?,,

Mereka menjawab, "ya." (HR. Imam yang lima kecuali At-Tirmidzi)

i.*i hj:r) .y')r o ,4Ar b; s y oi,;; ,irc 3:A.

uo Yaitu keluarganya orang yang terluka.

;; I+ri kamr ingin menunrutnya agar pelakunya dibalas."' Yakni sejurnlah harta.. yaitu agar tidak menuntut balas dan memaafkannya
dengan mengambil ganti rugi sebisar sekian dan sekian.
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4gg5. Dari Jabir, ia menuturkan, "seorang laki-laki datang ke

Ji'irranah, ia muncul dari arah Hunain, sementara pada paknian

Bilal terdapat perak, dan Nabi SAW tengah memegang sebaiannya

untuk diberikan kepada orang-orang. Laki-laki itu berkata, 'Wahai

Muhammad, bersikap adillah.' Maka beliau bersabda, 'Celaka

engkau, siapa lagi yang akan berbuat adil bila aku tidak adil? Tentu

engkau telah merugi dan merana bita aku tidak adil.' Maka Umar

berkata, 'Biarkan aku membunuh orang munafik ini wahai

Rasulullah.' Beliau menjawab, 'Alat berlindung kepada Allah, nanti

orang-orang yang mengatakan bahwa aku membunuh parct

sahabatku. Sesungguhnya orang ini dan para sahabatnya membaca Al

Qur'an, namun bacaan mereka tidak melewati keronggongan mereka.

Mereka telah menyimpang dengan cepat darinya sebagaimana

melesatnya anak panah dari busurnyc. "' (HR. Ahmad dan Muslim)

Abu Bakar Ash-Shiddiq mengatakan, "seandainya aku melihat

seseorang melakukan suatu pelanggaran di antara batasan-batasan

Allah, maka aku tidak akan menghukumnya dan tidak akan

memanggilkan seseorang untuk menyaksikannya, kecuali bla ada

orang lain (yang menyaksikannya) bersamaku." (Disebutkan oleh

Ahmad)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Para ahli ilmu

berbeda pendapat mengenai bolehnya hakim memutuskan berdasarkan

pengetahuannya sendiri. Asy-Syaf i mengatakan, "Seandainya tidak

ada hakim-hakim yang buruk, tentu aku akan mengatakan bahwa

hakim boleh memutuskan berdasarkan pengetahuannya sendiri."

Pensyarah mengatakan: Hadits Aisyah menceritakan pemberitahuan

Nabi SAW tentang kerelaan mereka yang menuntut qishash, dan

beliau tidak menghukum mereka yang tidak mengakui kerelaan yang

pernah dinyatakannya. Demikian juga hadits Jabir. Tidak diragukan

lagi, bahwa hakim boleh memutuskan berdasarkan pengetahuannya

sendiri, karena kesaksian dua orang tidak mencapai tingkat

67a 
-Mukhtashar 

Nailul Authar



pengetahuan diperoleh dari kesaksian. Al Bukhari mencantumkan:
Bab Hakim boleh memutuskan berdasarkan pengetahuanya sendiri
mengenai perkara manusia bila tidak khawatir akan memunculkan
dugaan buruk dan tuduhan. Sebagaimana sabda Nabi SAW kepada
Hindun, "Ambillah dengan cara yang baik apa yang mencukupi
keperluanmu dan analonu." Demikian ini bila perkaranya cukup
dikenal. Al Hafizh mengatakan, "A1 Bukhari mengisyaratkan kepda
ucapan Abu Hanifah dan orang-orang yang sependapat dengannya,
bahwa hakim boleh memutuskan berdasarkan pengetahuannya sendiri
mengenai hak-hak manusia, namun hakim tidak boleh memutuskan
berdasarkan pengetahuannya sendiri mengenai hak-hak Allah, seperti
mengenai hudud." Al Karabisi mengatakan, ..Menurutku, bolehnya
hakim memutuskan berdasarkan pengetahuannya sendiri adalah hakim
yang dikenal shalih, jujur dan memelihara kesucian dirinya, tidak
pemah diketahui melakukan kesalahan besar dan tidak pernah
tertuduh dengan tuduhan buruk, sehingga dengan demikian faktor-
faktor ketakwaan ada padanya, sedang faktor-faktor tuduhan tidak ada
padanya."

Bab: orang yang Kesaksiannya Tidak Bisa Dijadikan Landasan
Keputusan

v 
',ffi 

it S'-- , J6 ,jG ,oL'; ,^i.i'* ,,=*, i :* *
3';J \) *,->f JL f q,l, ,a*.'v \j'c;,s.G'itW iF
Ij; .,- lr'Jrf y qil'ee,.i" *t.edti;,t*:';'iJ-'-lt cor;\ A,$tAt),itii' i;r* :Ss'r;)tS'il, 

";i
4996. Dari Amr bin syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata,
"Rasulullah sAW bersabda, "Tidak boleh diterima kesalcsian laki-laki

yang berkhianat, perempuan yang berkhianat, dan tidak pula orang
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yang mempunyai kedengkian dan termusuhan terhadap saudaranya'

Dan tidak boleh diteriria juga kesal<sian al qani' (pelayan) terhadap

penghuni rumah." Al Qini' adalah yang dinaJkahi oleh penghuni

rumah.(HR.Ahmadda"AbuDaud.Dalamriwayatnyadisebutkan
dengan redaksi: "kesaksian laki-laki dan perempuan yang berkhianat"

dst., tanpa menyebutkan penafsiran al qani')

\'1 c,s(; l'1 ajsG \': ,ig i;t* j"-rJ \ t?t't:'r;.!'rt'"6'r)'1
' ' ' 4/ 

.+i,pkq; Jjra(;

4gg7. Dalam riwayat Abu Daud ,u'riu'*"u Oi'"U'tt*t "naot

bolehditerimakesal<sianlakiJakiyangberkhianat,perempuanyang
berkhianat, takiJaki yang berzina dan perempuan yang berzina' serta

orang yang *"*p'rnroi kedengkian dan termusuhan terhadap

saudaranya.""

'q:{ i;tP ';# | |j4ffi 1' 
'J'-', * '^f\ 

'i';'-o'c) *
g6 u1i3\i'i:lrr'r> !', -b *

4ggs.DariAbuHurairah,bahwasanyaiamendengarRasulullahSAW
bersabda, 

,,Tidak boleh diterima kesal<sian pengembara (nomaden)63

terhadap warga pedesaan"'(HR' Abu Daud dan Ibnu Majah)

PensyarahRahimahullahTa,alamengatakan:sabdabeliau
(Tidak boleh diterima kesaksian laki-lgki yang berkhianat,

perempuan yang berkhianat), Abu Ubaid menyatakan' bahwa khianat

bisa terjadi terhadap hak-hak Allah sebagaimana terjadi terhadap hak-

hak manusia.

Sabda

kedengkian

beliau (dan tidak pula orang yang mempunyat

dan termusuhan terhadap saudaranya)' ini

u, yakni orang yang tinggal di pedalaman dalam tenda-tenda dan berpindah-pindah

"-p" 
sert"a'tidlak 

-iiempunyai 
tempat tinggal yang tetap' Sedangkan yang

al*utr,ra warga desa adalah walga yang mempunyai tempat tinggal yang tetap'
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menunjukkan bahwa permusuhan mencegah diterimanya kesaksian,
karena permusuhan bila melahirkan tuduhan. Disebutkan di d,alam Al
Bahr: Permusuhan karena faktor agarnatidak mengharangi.

Sabda beliau (Dan tidak boreh diterima juga kesaksian ar
qani' (pelayan) terhadap penghuni rumah), yakni pembantu yang
bertugas sebagai pelayan. Kesaksiannya tidak dapat dit".i-u karena
adanyatuduhan untuk menarik manfaat bagi dirinya sendiri.

Sabda beliau (laki-laki yang berzina dan perempuan yang
berxina), tidak diterimanya kesaksian mereka karena kefasikan yang
nyata. Ada perbedaan pendapat mengenai kesaksian anak untuk orang
tuanya atau sebaliknya, dan kesaksikan istri untuk suaminya atau
sebaliknya. Tidak diragukan lagi, bahwa hubungan kekerabatan dan
tali pernikahan bisa menjadi sarana tuduhan, karena biasanya di antara
mereka ada jalinan kasing sayang. Hadits "dan tidak pura yang
mengandung dugaan" mencegah diterimanya kesaksian orang yang
bisa dituduh. Adapun orang yang dikenal sebagai kerabat atau
serupanya namun mempunyai komitmen agama yang kuat hingga
batas tertentu, maka tidak akan terpengaruh dengan hubungan
kekerabatan, oleh karena itu, hilanglah dugaan tuduhan terhadapnya.
Adapun yang tidak seperti itu, maka semestinya kesaksiannya tidak
diterima karena membuka peluang tuduhan.

Sabda beliau (Tidak boleh diterima kesaksian pengembara
(nomaden) terhadap warga pedesaan), disebutkan di daram An-
Nihayah: Karena biasanya orang baduy itu jauh dari agama dan tidak
mengerti hukum-hukum syariat. Lain dari itu, biasanyi mereka tidak
menerapkan kesaksian pada tempatnya. Segolongan ulama
mengamalkan hadits ini, namun mayoritas -"n"ri*u (kesaksian
mereka)' Ibnu Ruslan mengatakan, "Hadits ini diartikan, bahwa yang
dimaksud adalah orang baduy yang tidak dikenal keadilannya.,,

Bab: Kesaksian Ahri Dzimmah Mengenai wasiat di perjaranan

1*;Gin iv;t i:'# p:.:ir'ri q b:t';ri ,io*tlt a
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4ggg.DariAsy-Sya'bi:BahwaseoranglakiJaki*u*'*hampir
meninggal di Daquqa' ini,64 namun ia tidak menemukan seorang

muslim pun ,oni bisa menyal<sikan wasiatnya' maka ia

mempersaksikan duZ orang ahli kitab.65 Kemudian keduanya tiba di

Kufah, lalu menemui Abi Musa Al Asy'ari dan memberitahunya

(tentang hal tersebut), mereka datang dengan membawa harta

peninggalan orang muslim itu dan wasiatnya' Maka Al Asy'ari
-berkii, ,,Ini perliara yang belum pernah terjadi lagi setelah yang

terjadi pada masa Rasulullah SAW'" Lalu ia menyuruh keduanya

bersumpah setelah Ashar, bahwa mereka berdua tidak berkhianat'

tidak berdusta, tidak merubah, tidak menyembunyikan serta tidak

mengganti, dan bahwa itu benar-benar wasiat dan harta peninggalan

oroij tursebut. setelah itu ia menerima kesal<sian mereka. (HR. Abu

Daud dan Ad-Daraquthni dengan maknanya)

o)p t)-u J4 ::-rui ,zk:L *)s'A;> tJV f I t' t'

Aq.i*'r',;"'*;6'r'-r'r\ \1:V tu$ V t* sf,rir

(Gi i(rr> .:;';t l'; i 9 i*3 \13,';)-'$ JY'-

DariJubairbinNufair,iamenuturkan"'Akudatangketempat

6o Yaitu suatu negeri di antara Baghdad dan lrbil'
u' ei euihaqi meiyebutkan bahwi mereka adalah orang nashrani'
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Aisyah, lalu Aisyah berkata, 'Apakah engkau terah membaca surah Ar
Maaidah?' Aku jawab, 'ya.' Aisyah berkata lagi, ,Itu adalah surah
terakhir yang diturunkan. Karena itu, apa yang kalian dapatkan di
dalamnya (dinyatakan) halal maka hararkannya, dan apa yang karian
dapati di dalamnya (dinyatakan) haram maka iaramkanrah.,,,
(Diriwayatkan oleh Ahmad)

i'o:t'u- tfi * t f ,i ,4,yr er :Ju fe .rt*bLI,f i"f ht Far; r,L'#; oi,,ft.
j*) ; W :t ,:';', t:,';ilL"v' *^, n ilaF * V ee

- i:d'r?w .,)T /.q*, triitii.t:tjta ,^?;at
:,SG 'r17r-d.itAt'ot, ,C**W u ,6i e;tp ,(i;',!.e:f
'- tit'€,,.ni;W t;i;at,t:Ub,.rli .; u; *,
irr'erdt ir1r1 (;<j,Sv tii,;6t a*;, t' L,ri, i*

()r::
5000. Dari lbnu Abbas, ia menuturknn, "seorang raki-raki dari Bani
sahm berangkat bersama Tamim Ad-Dari dan Adiy bin Badda., raru
orang sahmi itu meninggal di suatu tempat yang trdak ada
muslimnyo. Ketika keduanya datang membawakan harta
peninggalannya, mereka (keruarga orang sahmi) kehilangan sebuah
bejana perak yang berukiran emas, laru Rasuruilah sALT meminta
keduanya bersumpah, kemudian bejana itu ditemukan di Makkah.
Mereka (yang memegang bejana tersebut) mengatakan, ,Kami
membelinya dari ramim dan Adiy bin Badda'.'Maki dua orang raki-
laki dari antara para wari orang sahmi berdiri, raru bersumpah,
'sesungguhnya persar<sian kami rebih layak diterima daripada
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persaksian kedua sal<si itu,66 dan bahwa bejana itu adalah hak para

pemiliknya.' Berkenaan dengan mereka itulah diturunkannya ayat ini:

'Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu

menghadapi kematian, iedang dia akan berwasiat, maka hendalkah

(wasiat) disal<sikan oleh dua orang yang adil di antara kamu."'67

(HR. Al Bukhari dan Abu Daud)

Pensyarah Rahimahullah Ta,ala mengatakan: Hadits ini

menunjukkanbolehnyamengembalikansumpahkepadapenuntut,
hadits di atas juga menunjukkan bolehnya kesaksian orang kafir'

Segolongan ulama mengkhusukan diterimananya kesaksian ahli kitab

berkenaan dengan wasiat apabila tidak ditemukan muslim, segolongan

lainnya berpendapat bahwa ayat ini dihapus hukumnya dengan ayat:

"dari saksi-sal<si yang kamu ridhai" (Qs' Al Baqarah (2): 282)'

mereka berdalih dengan ijma'ulamayang menolak kesaksian orang

fasik, padahal orang kafrr lebih buruk daripada orang fasik. Golongan

yang pertama menjawab, bahwa penghapusan hukum itu tidak dapat

aipu.titul dengan perkiraan, namun memadukan kedua dalil itu lebih

utama daripada mlnggugurkan salah satunya' dan bahwa surah Al

66 Disebutkan di dalam Al Qur'an: "Jika tliketahui bahwa kedua (saksi itu)

memperbuat aoro *ot o du'- o'ong yang lain di antara ahli waris yang berhak

yiori t"trt clekat kepada orang yang meninggal (memaiukan tuntutan) untuk

menggantikannyo, 
-'irlu 

x"i"i"yi bersimpah denga-n ndma Allah'

'sesungguhnyo p"rroi,ii,on kami teith layak diterima daripada persaksian kedua

sal<si itu, dan kami tidak melanggar bitas' sesungguhnya kami 
-kalau 

demikian

tentulah termasuk orang-orang yang menganiaya diri sendiri""' (Qs' Al

Maaidah (5): 107)'
., +;ito uyit ,,Aii orong-orang yang beriman, apabila salah seorang kamtt

menghaclapi kematian, 
"sedan{ i* it'?1 berwasiat' maka hendalkah (wasiat)

axiisi*ai oleh dua o,ong yong adil di antara kamu' atau dua orang yang

bterlainan agoma a""ir" [o*u,iim kamu dalam perjalanan di muka bumi lalu

irmtu clitiipa bahayi kematiai. Kamu tahan kedua saksi itu sesudah shalat

furruf beriumpah),'lalu mereka kecluanya bersumpah dengan nama Allah iika

kamu ragu-ragr; :1Demi Allah) kamu itdok oko' menukar sumpah ini dengan

nirso yins rJaitit (untuk kepeintingan seseorang)' walaupun dia karib kerabat'

ioi tiio{rpulol ko** *"ny"*buiyikan persaksian Allah; sesungguhnya kami

kalau demikian tentulah 
'termasuk 

orang-orang yang berdosa'"' (Qs' Al

Maaidah (5): 106).
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Maaidah adalah surah terakhir yang diturunkan, yang mana itu adalah

ayat-ayat yang terang dan tegas maksudnya. Ath-Thabari
mengeluarkan riwayat dari Ibnu Abbas dengan isnad para perawi yang

tsiqah, bahwa ayat itu diturunkan berkenaan dengan seseorang yang

meninggal dalam perjalanan dan tidak ada seorang muslim pun

bersamanya. Ahmad mengingkari pendapat yang menyatakan bahwa

ayat ini dihapus hukumnya. Sementara Al Karabisi, Ath-Thabari dan

yang lainnya berpendapat, bahwa ymg dimaksud dengan kesaksian

pada ayat tersebut adalah sumpah.

Disebutkan di dalam Al lkhtiyarcf: Kesaksian orang kafir
terhadap orang muslim mengenai wasiat dalam perjalanan bisa

diterima bila tidak ada lagi orang lain (tidak ada muslim lainnya),

demikian pendapat Ahmad, dan keadilan mereka tidak
diperhitungkan, bila mau boleh tidak meminta mereka bersumpah

karena sebab hak Allah. Bila seorang hakim memutuskan dengan

keputusan yang bertolak belakang dengan ayat wasiat, berarti telah
menggugurkan hukumnya, dan berarti ia telah menyelisihi nash Al
Qur' an dengan penakwilan-penakwilan. Ucapan Ahmad, "Kesaksian

ahli dzimmah dapat diterima bila mereka dalam perjalanan dan tidak
ada orang lain selain mereka." adalah untuk kondisi darurat, sehingga

kondisi ini menyebabkan diterimanya kesaksian ahli dzimmah baik
dalam perjalanan maupun tidak, dan baik itu wasiat ataupun lainnya.

Bab: Pujian Terhadap Orang yang Memberitahu Pemilik Hak
dengan Kesaksian yang Ada Padanya, dan Celaan Bagi yang

Bersaksi Tanpa Diminta

*.i;f lf ,iu ffi 1, J';'rLi,:GCt iG i i),r'J1"#, i;.i irrr> .t{U"oi'"J:i :.;@r'G,U qlt t,t;ihr
(76 urt 3ir;

5001. Dari Zaid bin Khalid Al Juhaniy, bahwasanya Rasulullah SAW
bersabda, "Maukah kalian aku beritahu tentang sebaik-baik sal<si?
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Yaitu yang menyampaiknn kesal<siannya sebelum ditanyakan

kepadanya."ut (HR. Ahmad, Muslim, Abu Daud dan Ibnu Majah)

it rr> .qb f;'J"'tl ? i g.t6, r\:J:'i i"ir, !'q':
(GI

5002. Dalam lafazh lainnya disebutkan: "Yaitu mereka yang lebih

dulu mengemukakan kesal<sian mereka sebelum ditanya tentang hal

#2. " (HR. Ahmad)

o

'rUl

?.i l*; f;i I
' o ) . o .o . L.

rd_g.t-6-::*1 )1
t'-at t . u t, t c.p) .J*r (y:
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f 'd,j ,: ork *
.1 al ot.ol.
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cz t(Op
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5003. Dari Imran bin Hushain, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

"sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian yang setelah

mereka, kemudian yang setelah mereka lagi." Imran mengatakan,
"Aku tidak tahu ingat, apakah setelah menyebutkan 'generasiku'

beliaw menyebutkan dua generasi atau tiga." Selanjutnya beliau

bersabda, "Kemudian setelah mereka akan ada suatu kaum yang

menyaksikan namun tidak dapat dijadikan saksi, mereka berkhianat

dan tidak dapat dipercaya, mereka bernadzar namun tidak

menetapinya, dan tampak kegemukan pada mereka." (Muttafaq

'Alaih)

ut yakr,i seseorang yang menyaksikan hak orang lain tanpa sepengetahun orang

tersebut, lalu ia datang memberitahunya bahwa ia sebagai saksi baginya, karena

hal itu sebagai amanat baginya terhadap orang tersebut.
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,,A ';. 6:,ut c';)t ,fi '#:@ frr J";,, ;G ,,:s i;-n,oi ;
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itrr> .b:re:"::;',ri'# oj::ai"
5004. Dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah sAW bersabda,
'sebaik-baik umatku adalah generasi dimana aku diutus, kemudian

generasi setelah mereka.' wallahu a'lam, apakah beliau menyebutkan
yang ketika atau tidak. selanjutnya beliau bersabda, ,Kemudian

muncullan suatu kaum yang bersar<si seberum diminta untuk
bersaksi. "'(HR.Ahmad dan Muslim)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: yang dimaksud
dengan genarasi Nabi SAw dalam hadits ini adalah para sahabat, dan
yang dimaksud generasi setelah mereka adalah tabi,in (pengikut
sahabat), dan generasi setelah mereka adalah tabi,ut tabi,in (pengikut
tabi'in).

Sabda beliau (menyaksikan namun tidak dapat dijadikan
saksi), bisa juga bermakna melaksanakan kesaksian tanpa diminta. Al
Hafrzh mengatakan, "Makna kedua lebih mendekati, namun hadits-
hadits di atas tampak saring bertolak belakang. Jawaban yang paling
baik adalah, bahwa yang dimaksud dengan hadits zaid, adalah, bahwa
orang yang mempunyai kesaksian tentang hak seseorang yang tidak
diketahui oleh orang tersebut, lalu ia datang memberitahunya. Atau
orang yang mengetahui itu meninggal lalu digantikan oleh para ahli
warisnya, kemudian saksi itu datang kepada para ahli waris itu dan
memberitahu mereka tentang hal tersebut.,'

Disbutkan di dalam Ar Ikhtiyarat: khabar yang menyebutkan
"menyal<sikan namun tidak dapat dijadikan sal<si,, adalah kesaksian
palsu. Adapun orang yang memberikan kesaksian sebelum diminta,
berarti ia telah melaksanakan kewajiban, dan itu lebih utama,
sebagaimana orang yang memegang amanat lalu ia menyampaikannya
sebelum dibutuhkan dan sebelum diminta. ,

v:

aa

:. 1
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Bab: Ancaman Terhadap Kesaksian Palsu

:)w ,-;r(lt t ,9'ri- ;($ # .lr J';:., ?i ,iG 
"r:t V

fr|Kjt vi ,lv: ./-$)r)t'6*i ,u.;lr Pi ,!r,!'ht
dL ijrb .- ijt i;w iJv'ri- .itlt Ji t ;tKt

5005. Dari Anas, ia menuturkan, "Rasulullah SAW menyebutkan

tentang dosa-dosa besar, atau ditanya tentang dosa-dosa besar, maka

beliau bersabda, 'Mempersekutukan Allah, membunuh jiwa (tidak

dengan halcnya), durhaka terhadap kedua orang tua.' Dan beliau

mengatakan, 'Maukah kalian aku beritahukan dosa besar yang paling

besar? Yaitu perkntaan palsu.' Atau beliau mengatakan, 'Kesaksian

palsu. "' (Muttafaq'Alaih)

'uij t;,Usit

,r1E3 0s ) ,ilq 3r;vi 'iu .nr
'.o I z

J-r s l-;

ct

:tJi ,r:-, .)\rt i;r*'t ,.is!t ,l'ii 'ti :Jss

@L";ii) '.-*'^1

5006. Dari Abu Balcrah, ia berknta, "Rorriullah SAW bersabda,

'Maukah kalian aku beritahukan tentang sebesar-besarnya dosa

besar?' Kami meniawab, "Tentuwahai Rasulullah.' Beliau bersabda,

'Memperselattukan Allah, durhaka terhadap kedua orang tua,' saat

itu beliau sedang bersandar, kemudian beliau duduk, lalu melaniutkan

ucapannya, 'Ingatlah, dan perkataan palsu, dan kesal<sian palsu-'

Beliau terus mengulang-ulanginya, sampai-sampai kami bergumam,

'semoga beliau diam. "'(Muttafaq 'Alaih)

& ,1\r t^u 6i'J')'; I ,W !\ J';'r'Jv iJv ; ;t *
<*" ,r irjrl .;lt ds \,i'*|.

ir ;yr'Js :'JG?F'o_) ,y
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5007. Dari lbnu Umar, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Kaki
orang yang bersal<si palsu tidak akan bergeser sehingga Allah
mewajibkan neraka atasnya. "'(HR. Ibnu Majah)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Ucapan perawi
(saat ita beliau sedang bersandar, kemudian beliau duduk) ini
mengisyaratkan besarnya perhatian beliau terhadap hal itu. Hal ini
menegaskan pengharamannya dan besamya keburukan bagi
pelakunya. Sebab besamya perhatian beliau terhadap kesaksian palsu,
karena mudahnya manusia terjerumus ke dalamnya dan banyaknya
manusia yang menganggapnya remeh. Adapun syirik
(mempersekutukan Allah), bisa tertangkal dari hati seorang muslim
yang tulus, juga berbuat durhakan kepada orang tua sering kali
dipalingkan oleh tabeat yang baik, adapun kesaksian palsu, banyak
faktor yang bisa melahirkannya, di antaranya: permusuhan,
kedengkian dan sebagainya. Karena itulah lebih ditekankan. perkataan

palsu lebih umum daripada kesaksian palsu, karena perkataan palsu itu
mencakup semua bentuk kepalsuan, termasuk di dalamnya kesaksian,
gibah (menggunjing), menuduh dan dusta.

Ucapan perawi (sampai-sampai kami bergumam, ,semoga

beliau diam.), yakni karena kasihan terhadap beliau dan tidak suka
bila hal itu memberatkan beliau.

Sabda beliau (sehingga Allah mewajibkan neraka atasnya),
ini ancaman keras terhadap orang yang memberikan kesaksian palsu,
karena Allah telah mewajibkan neraka atasnya sebelum ia berpindah
dari tempatnya.

Bab: Bertentangannya Dua Saksi/Bukti dan Dua Dakwaan
(KIaim)

e-;:i ,W it J'y, y 'v 
,r1*. t*rit *;1:i :rr.\)'o_..i'*

'J:ttr> ,ir:^.GAJ,W dt;* ir"gftrk
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5008. Dari Abu Musa: Bahwa ada dua laki-laki yang mengkalaim

seekor unta (sebagai mililcnya), itu teriadi pada masa Rasulullah

SAW, lalu masing-masing mengajukan dua salcsi, maka Nabi SAW

membaginya setengah-setengah untuk mereka berdua. (IIR. Abu

Daud)

'*;) ,-ilt G# .lr J';:, A*3;t.#t'oi:r7'i1 'i)?s-

ds;,.-'-it \La*At ir1r1 .i*e.t1{;. ri;;t ,^3. r& ;*;t-)

5009. Dari Abu Musa: Bahwa ada dua laki-laki ,onf *"n[o1",r""
perkara kepada Rasulullah SAW tentang (kepemilikan) seekor unta,

namun masing-masing mereka tidak mempunyai buhi, maka Nabi

SAW membaginya setengah-setengah untuk mereka berdua- (HR.

Imam yang lima kecuali At-Tirmidzi)

6.

dl 7t-i ,;r?G ,;,*)r i; ,p?7 W dt oi,i;;"dj *
I . f t.., t ,c.ct4 o.1, .ota./.c t

(cS;t-.-tt ol)_D .eirl,.2 f-#l J*:Jl ,=t' 1'.(;:+ 1;(+J

5010. Dari Abu Hurairah: Nabi SAIY mengadukan kepada suatu knum

untuk bersumpah, mereka pun merina, makn beliau

memerintahkan untuk diundi untuk menentukan siapa yang

bersumpah. (HR. Al Bukhari)

\-.,';i; ,L rAi r-r, u) "it':'e ;t$ ,j,;tLi :4rr-,

pun
akan

€)
'rfi-, 

";i 
it'rr> .63 'ri bi ,Ht Je t&'o:t # at J'y,

- - toz zl-z

(4*t, ;rl-2 :-91:

5011. Dalam riwayat lainnya disebutkan: Bahwa dua laki-laki

berselisih mengenai (kepemilikan) seekor unta yang mana masing-

masing dari keduanya tidak mempunyai bukti. Maka Rasulullah SAW
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memerintahkan keduanya untuk berundi siapa yang akan bersumpah,
baik mereka suka maupun tidak srzka. (HR. Ahmad, Abu Daud dan
Ibnu Majah)

i'€tirr:S :Uts-,'€i

5012. Dalam riwayat lainnya disebutkan:"Berselisih dalam jual beli."

, 3. z c c|. c,Gti^i ",,\")i'i;) ;f tiy,Js W
cc

nlt'r:i :\tj:'€sI oLiYl

(lrt:r'rffr 
";i'rtrr> 

.QL e:"et
5013. Dalam riwayat lainnya disebutkan; Bahwa Nabi SAW bersabda,
"Apabila keduanya enggan bersumpah, atau keduanya mau
bersumpah, maka hendaklah keduanya diundiknn untuk bersumpah."
(HR. Ahmad dan Abu Daud)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Ucapan perawi
(maka Nabi SAW membaginya setengah-setengah untuk mereka
berdua), ini menunjukkan, bila dua orang berselisih mengenai seekor
ternak atau lainnya, yang mana masing-masing mengklaim bahwa itu
adalah miliknya namun keduanya tidak memiliki bukti, sedangkan
yang diklaim itu ada di tangan mereka, maka masing-masing
mengklaim separuhnya. Jika keduanya menunjukkan bukti terhadap
klaimnya, maka gugurlah kedua klaim itu sehingga klaim itu menjadi
tidak ada, lalu hakim memutuskan setengah-setengah karena
kesamaan mereka memegang barang yang diklaimnya. Begitu pula
bila keduanya tidak menunjukkan bukti sebagaimana dalam riwayat
kedua. Dan begitu pula bila keduanya sama-sama bersumpah atau
sama-sama menolak bersumpah. Disebutkan dalam riwayat An-
Nasa'i: "Keduanya mengklaim seekor unta yang mereka temukan
pada seorang laki-laki, lalu masing-masing dari keduanya
mengadukan dua saksi."

Sabda beliau (maka hendaklah keduanya diundikan untuk
bersumpah), pengundian ini bila kedua seteru itu sama, sehingga

Mukhtashar Nailul Authar 
- 691



tidak memungkinkan untuk menguatkan salah satuny\ yang mana

untuk kasus semacam ini tidak ada jalan lainnya kecuali dengan

diundi.
Disebutkan di dalam Al lkhtiyaral: lmam Ahmad menyebutkan

dalam riwayat Mahna mengenai orang yang mendatangkan para saksi:

Apakah boleh hakim mengatakan (kepadanya), "Bersumpahlah"? Ia
menjawab, "Itu kadang boleh dilakukan." Abu Al Abbas mengatakan,

"Hakim boleh melakukan itu bila bermaksud mencari kemaslahatan

karena tampaknya sesuatu yang meragukan pada diri para saksi." Ia
juga mengatakan, "seseorang yang memegang bangunan (rumah), lalu
diklaim oleh orang lain di hadapan hakim bahwa bangunan itu
dulunya adalah milik kakeknya hingga meninggal lalu diwarisi oleh
para pewarisnya, namun tidak ada bukti bahwa orang pertama itu
merampas warisan itu. Maka hakim tidak boleh menanggalkan rumah
itu darinya (orang pertama), karena keduanya bertentangan sedangkan

sebab berpindahnya kepemilikan itu banyak, tidak hanya pewarisan, di
sisi lain mereka diam dalam waktu lama (tidak mengklaimnya).

Seandainya pintu ini dibuka, tentu akan banyak rumah yang berpindah
kepemilikan dengan cara seperti itu."

Bab: Orang yang Mengingkari Diminta untuk Bersumpah Bila
Tidak Ada Bukti, dan Bagi Pendakwa (Pengklaim) Menunjukkan

atau Meminta Sumpah Terdakwa

o o !.. I I 1! z / c,/ c cl o ,.,ir?
, t','1 i,\lel,-V t ;':',i. Ug, Ju f i *\t,f
t:1, t-jii'^-U-'rl'!t:*t^t :J,,,W ;,r J, JL ce>tt

f ft'J\-; Ar& f." ,*'.,J- a ,Jd .dF.t, ,iALl-

(4;';$ .L*b * r'tht'4 c'rrst1;'';,F
5014. Dari Al Asy'ats bin Qais, ia menuturkan, "Pernah terjadi
persengketaan antara aku dan seorang laki-laki mengenai sebuah

sumur, lalu kami mengajukannya kepada Rasulullah SALY, maka
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beliau pun bersabda, 'Dua sal<simu atau sumpahnya.' Aku berkata,
'Kalau begitu berarti sumpahnya, padahal ia tidak akan peduli.'
Beliau bersabda, 'Barangsiapa bersumpah untuk mengambil harta
seorang muslim, padahal ia berdusta di dalamnya, maka ia akan
bertemu Allah dalam keadaan Allah murka terhadapnya. "'(Muttafaq
'Alaih)

Ini sebagai dalil bagi yang berpendapat tidak digabungkannya
saksi dengan sumpah, dan bahwa perjanjian adalah sumpah.
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5015. Dalam lafazh lainnya disebutkan: "Aku bersengketa den'gan
sepupuku kepada Rasulullah SAW mengenai sebuah sumur milikku
yang berada di tangannya namun ia menolak menyerahkannya
kepadaku, maka Rasulullah SAW bersabda, '(Tunjukkan) buktimu
bahwa sumur itu mililcrnu, jika tidak maka (diambil) sumpahnya.' Aku
berkata, 'Aku tidak punya buhi, dan jika engkau menetapkan dengan
sumpahnya, maka akan hilanglah sumurku. Karena seteruku ini orang
jahat.' Maka Rasulullah SAW bersabda, 'Barangsiapa mengambil
harta seorang muslim bukan dengan halcnya, maka ia akan berjumpa
dengan Allah dalam keadaan Allah murka terhadapnya."' (HR.
Ahmad)

l.o7c i,r.. . c./c / o s,r,',
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5016. Dari lYail bin Hujr, ia menuturkan, "Seorang laki-laki dari
Hadhramaut dan seorang laki-laki dari Kindah datang kepada Nabi
SAW, lalu orang Hadhrami berkata, 'Wahai Rasulullah, orang ini
telah mengambil tanah milik ayahlan.' Orang Kindi berkata, 'Itu
tanahku yang berada di tanganku, dan aku menanaminya, ia tidak
mempunyai hak terhadap tanah itu.' Rasulullah SAW berkata kepada
orang Hadhrami, 'Apa engkau punya buhi?' Ia menjawab, 'Tidak.'
Lalu beliau berkata, 'Kalau begitu engkau berhak meminta
sumpahnya.' Ia berkata, 'Wahai Rasulullah, dia orang jahat, tidak
akan peduli dengan apa yang disumpahkannya, ia tidak takut
terhadap apa pun.' Beliau berkata lagi, 'Engkau tidak mempunyai
hak lain terhadapnya kecuali itu.' Lalu ia pun membiarkannya
bersumpah. Setelsh orang itu berlalu, Rasulullah SAW bersabda,
'Seandainya ia bersumpah terhadap hartanya untuk memakannya
secara zhalim, pasti ia akan berjumpa dengan Allqh dalam keadaan
Allah berpaling darinya. "' (HR. Muslim dan At-Tirmidzi, dan ia
menshahihkannya)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Sabda beliau
(Engkau tidak mempunyai hak lain terhadapnya kecuali itu)
menunjukkan tidak wajibnya penuntut untuk meminta sumpah kepada
terdakwa yang sumpahnya tertolak, dan orang tersebut tidak boleh
dihukum atau ditahan. Namun demikian, ada riwayat lainnya yang
mengkhususkan keumuman ini, di antaranya: Abu Daud, At-Tirmidzi
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dan An-Nasa'i mengeluarkan riwayat dari hadits Bahz bin Hukaim,dari ayahnya, dai_ kakeknya: "Bahwasanya Nabi menahan seoranglaki-laki karena suatu tuduhan terhadapnya, kemudian beliau
melepaskannya'" Dari Abu Hurairah: "Bahwa Nabi sAW menahan
seseorang yang terdakwa selama sehari semalam untuk untuk mencari
kebenaran dari pengak,an.,, Al Baihaqi meriwayatk an: ,,Bahwa 

adaseorang budak yang dimiriki oreh dua orang, raru sarah satunya
memerdekakan bagiannya, maka Nobi sAw menahannya sehingga iamenjual hartanya (untuk membebaskan bagian yang berumdimerdekakon)."

Bab: Terdakwa Diminta Bersumpah Dalam perkara yang
Berkenaan dengan Darah, Harta dan Sebagainya

5017. Dari Ibnu Abbas M: Bahwasanya Nabi SAW menetapkan
bersumpah atas orang yang didahua. (Muttafaq .Alaih)

W 4tli:ar,(#r''Li I'D .!; ,-*-s, & 4,,"EJ,, |&,;ir',l,r;,
- | r t J v-'),.

il]_t_.?ruT- 
d*1rlt tainnya disebutkan : Bahwasanya Nabi SAt4tbersabda, "seandainya manusia diberi nr"r" 

",rr"i"r;' 
;*r;

T-"I 
*;,i, j"" y:_::r:s- ?rans 

a kan 
.m 

endalau a dar a h dan har r a oran s,q, .q vt qtt6,:,:^":Y:n,_::,, bagi yang didahua berhak bersumpah,, (HR.Ahmad dan Muslim)

,t'.at oi, .a t? z c

6tu) .* egr & cr.*llr.,

,t1' "uu e:r,l et?i *tlt ;i.j ,Jts

a
d-c.

hak
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aV c.l, .,

Pensyarah Rahimahurah Ta'ala mengatakan: Hadits di atasmenunjukkan bahwa sumpah merupakan hak terdakwa, demikianpendapat Jumhur.

Sabda beriau (seandainya manusia diberi hanya karena
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dakwaan mereka... dst.), inilah inti hikmah ditetapkan atas terdakwa.

Al Baihaqi juga mengeluarkan hadits ini dengan isnad shahih dengan

lafazh: "Buhi adalah kewajiban penuntut sedangkan sumpah adalah

kewejiban terdah,va." Konteks hadits-hadits di atas menunjukkan
batrwa sumpah adalah kewajiban oriurg yang mengingkari, sedangkan

bukti adalah kewajiban pendakwa. Orang yang mempunyak hak

bersumpah, maka ucapannya diterima bila ia besumpah, namun ada

keterangan yang menyebutkan bahwa bila terjadi perselisihan antara

dua orang yang be{ual beli, maka ucapan yang diterima adalah

ucapan penjual. Abu Daud dan An-Nasa'i mengeluarkan riwayat dari

hadits Al Asy'ats: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda,

"Apabila terjadi perbedaan klaim antara penjual dan pembeli,

sementara tidak ada bukti di antara keduanya, maka ucapan yang
diterima adalah ucapan pemilik barang, atau keduanya meninggalkan
(klaim)nya." Konteksnya menunjukkan bahwa ucapan yang diterima
adalah ucapan penjual, ini mengindikasikan bahwa ia tidak harus

menunjukkan bukti, akan tetapi cukup bersumpah saja, baik ia sebagai

pendalmra maupun terdakwa. Telah disebutkan pula riwayat yang

menyatakan penjual diminta untuk bersumpah, sebagaimana telah

dikemukakan dalam riwayat tentang jual beli. Maka letak

kontradiksinya adalah ketika penjual berstatus sebagai pendakwa.

Yang harus dilakukan dalam masalah seperti ini adalah kembali
kepada tarjih, dan hadits-hadits pada judul ini lebih kuat, sehingga

ucapan yang diterima adalah ucapan penjual selama ia tidak sebagai

pendakwa.

Bab: Ancaman Terhadap Sumpah Dusta

- o, a . .i .o-

f -, (P ib"l u iJu # i' 
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(GtAt) 4*t_
5019' Dari Abu (Imamqh Ar Haritsi, bahwasanya norututtol, s,qwbersabda' "Barangsiapa mengambir harta ,"o*ng musrim dengansumpahnya, maka Alloh mewajibkn, n"rolri atasnya danmengharamkan surga atasnya. " Kemudian seorang taki-raki berkata,"walaupun hanya berupa sesuatu yang sedikit?,, Beliau menjawab,"LYalaupun hanya sebatang arok (kayu siwak).,, (HR. Ahmad,Muslim, Ibnu Majah dan An_Nasa,i)

b&'t,au 3r;yi ,idi :Jt1 &, *, o - c- c \

I'e ty* i y,* I
'ort-$rr';--JJ ;t1r1 .o|A, d,,, ,.ilt SZ, ,;u,1,

,'€Att,
5020' Dari Abdu'ah bin Amr, dari Nabi sAW, beriau bersabda,"Dosa-dosa besar adarah: Mempersekutukan Arah, durhakaterhadap kedua orang tua, membunuh jiwa (bukan dengan halorya),dan sumpah dusta.,,(HR. Ahmad, Al Bukhari dan An_Naia,i)

3i 
-"01.:,ffi 

ir J;, Js:Js"-,#, if ; !,*,r
.;s,e '& c, ,*t 4$ ,;r-$jt ts*r,J,r., I;J t ;lK:r

*'ck LiJ, ot,,?n;c'b,i} pi:u * X:tu
<i--j,r'Et;,1; ,ffi-A

5021. Dari Abduttah bin (Jnais Ai lulrorty, ia berkata', ,,;rr;rrri;sAly bersabda, 'sesungguhnya yang termasuk dosa-dosa bersaradalah: Mempersekutukan Alrah,'duiaka terhadap keduta orang tua,::^y:::!!::,, Dan tidaktah seseorang bersumpah dengan namaAllah dengan sumpah pengekang,os roru ia memasikka" *tiir*"),
u' Al Hufizh Ibnu Hajar mengatakan di daram Ar Fatft, ,,Ash-shabr 

atau yamiin
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sesuatu walaupun hanya sebesar sayap nyamuk, kecuali Allah
menjadikan noda di dalam hatinya hingga hari kiamal." (HR. Ahmad
dan At-Tirmidzi)

Pensyaratr Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Sabda beliau

$rumiin shabr) yakni sumpah yang mengharuskannya, yaitu sumpah

yang harus dilaksanakannya sehingga menahan dirinya untuk

menetapinya, dan itu menjadi kewajibannya menurut hukum

pengadilan.

Bab: Bersumpah Cukup dengan Nama Allah, dan Bolehnya
Penekanan dengan Tambahan Lafazh, Tempat atau Waktu

'i'-L'i;') ,'O:t;tri :tL)'bL i :JG WUt * ,:,& it *
( t;'u.t irrrl yti'# yrr,rr'; I uj ,ui* iou

5022. Dari lbnu Umar, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

"Barangsiapa bersumpah dengan menyebut nama Allah, maka

hendaklah ia jujur. Barangsiapa yang diberi sumpah yang disebut

nama Allah padanya, maka hendaklah ia ridha, dan barangsiapa

yang tidak ridha dengan Allah maka ia tidak mendekatkan diri kepada

Allah. " (HR. Ibnu Majah)

;t r,y ;iil nrr
Cz

U'.Jl
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o .o t .. Lz ,,
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),Js W 4tLi ,u,$
lo . 2t/ o l1 ., z )

J;ru- .e6i JJ.Uc +t L ::^

ash-shabr adalah sumpah yang mengharuskan atau memaksa orang yang

mengucapkannya untuk komit terhadapnya. Al Khaththabi mengatakan, "Yamiin
ash-shabr adalah sumpah yang melekat pada orang yang mengucapkannya

secara hukum (di pengadilan). Sumpah itu mengungkungnya (menahannya

sampai ia melaksanakan sumpah tersebut). Itr:Jah yamin ash-shabr (sumpah yang

memenjarakan), maksudnya adalah dikurung dengan sumpahnya, jadi ia harus

melaksananya dan tidak boleh melanggar yamin ash-shabr. Kata shabr pada
asalnya berarti 'kekang' atau 'mengurung'."

698 
- 

Mukhtashar Nailul Authar



5023. Dari lbnu Abbas, bahwasanya Nabi SAl4/ bersabda kepada

seorang laki-laki yang disumpahnya, "Bersumpahlah dengan nama

Allah yang Tiada sesembahan yang haq selain Dia, bahwa orang itu
tidak mempunyai apa pun padamu." Yalcni pendakwanya. (HR. Abu

Daud)

b. I €?tt :-6.it* i)'*-'iiu w}tlf ^;5*7
J;L,iu:.lir '€ -e ,pi ,:!it'6.,atii ,i"_r'l )i i'€A
$t-:-', p'o'l-u;11, ; ; 1; itr'r;l i ;1rr,6 Jfr) et'#l'1 .9. 

",;"'*)t aLs :dfili}y\r ,#.r 4;t ils tilr
1;'tt,'r!1 irtrl

5024. Dari llcrimah, bahwa Nabi SAW berkata kepadanya -yaloi
Ibnu Shuriya-, "Aku ingatkan kalian pada Allah yang telah

menyelamatkan kalian dari keluarga Fir'aun, membelahkan lautan

untuk knlian, menaungkan awan pada kalian, menurunkan manna dan

salwa kepada kalian, dan menurunkan Taurat kepada Musa. Apakah

kalian mendapati hukuman rajam di dalam kitab kalian? " Ia
menjawab, "Engkau telah mengingatkanku akan sesuatu yang agung

sehingga tidak memberiku peluang untuk berbohong kepadamu. " Lalu
dituturkan hadits ini. (HR. Abu Daud)

\j'-"' pt r-ta'rb UX" I ,i6 ffi ar 
'J';:rLi ,i;";"di ?

itrrl .'rtJt Li'.- 1.) \l ,J, !t- ')1 
'*1 ;;" * "i,/r.

)LL)

Y6;rb';---;i
5025. Dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda,
"Tidak ada seorang hamba pun, baik laki-laki maupun perempuan,

yang bersumpah di mimbar ini dengan sumpah dusta, walaupun

hanya mengenai sebatang siwak basah, kecuali telah wajib atasnya
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neraka. " (HR. Ahmad dan Ibnu Majah)

i:t4 \\ '+_l 
'j6 W dtrr,/,c rts q*,aYi

(*6 uti \;i itt.,1
6

.r,,. tzz-z
.;LJl .,f oJr-o.r

5026. Dari Jabir, dari Nabi sAW, beliau bersabda, "Tidaklah

seseorang bersumpah di atas mimbarku ini secara dusta, kecuali ia

telah siap menempati tempat duduftnya di neraka. " (HR. Ahmad dan

Ibnu Majah)

'e\'illi,hr 'JJ;SJ ) bu :JsW 4tf ";:-b'o-..1 
'*

,itr:6 ,P e ,tr3 :;i "-t'. &t |&'i't': '!?t?';
llLf l,p ,gt r\+qr iuvi eG "tr''j J#r iti'e-
, 
-a)r'r-1 * e(,p;, i? q F I ott, e't q

;ir.,1 a:; * e fi ,i1'$ ,tk': rtS-. ti;ett il lil;
d:,*'-ir lt baj'

5027. Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, :'AOo 

"fo
golongan manusia yang tidak akan diaiak bicara oleh Allah, dan tidak

akan memandang kepada mereka pada hari kiamat, tidak pula Allah

bersihkan jiwanya, dan bagi mereka adzab yang sangat pedih, (yaitu):

orang yang mempunyai kelebihan air di tanah lapang (tanah tak

bertuan) namun ia tidak mau memberikannya kepada ibnu sabil;

Orang yang berbai'at (ianji setia) kepada imam (pemimpin) yang

mana ia tidak berbai'at kepadanya kecuali karena tujuan duniawi

(harta), yang mana bila permintaannya dipenuhi maka ia menepati

janjinya, .dan bila permintaannya tidak dipenuhi maka ia tidak

menepati janjinya; Dan orang menjual suatu barang setelah Ashar,

lalu ia bersumpah dengan nama Allah bahwa ia mengambilnya

dengan sekian dan sekian, lalu ia dipercaya (karena sumpahnya),
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padahal sebenarnya tidak demikian." (HR. Jama,ah kecuali At_
Tirmidzi)

,* ,tLLbL Tt ,'gl b"- \:i,r p:i( y ,,iu ,q\, ,1,
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5028' Dalam riwayat lainnya disebutkan: "Ada ,io gorongan
manusia yang tidak akan diajak bicara oteh Ailah din tidak akan
memandang kepada mereka: orang yang bersumpah tentang barang
dagangan, bahwa ia terah membeii lebih boryoi dari diberikannya,
padahal ia berdusta; Orang yang menyatakan suatu sumpah dusta
setelah Ashar untuk mengambil haria seorang muslim; Dan orang
yang menahan kerebihan air, raru Ailah *"ngoikon kepadanya, ,Hari
ini Aku menahan anugerah_Ku kepadamu, ,"bogii*ona engkau
menahan kelebihan apa yang tidak engkau ierjakan dengan
tanganmu. "'(HR.Ahmad dan Al Bukhari)

Pensyarah Rahimahuilah Ta'ala mengatakan: Sabda beriau(Barangsiapa bersumpah dengan menyebut nama Attah)
menunjukkan cukupnya bersumpah dengan menyebut nama AilahTa'ala tanpa ditambahkan suatu sifat dari ,irut-rifut-Nyu atau
penekanan dengan waktu maupun tempat.

Sabda beliau (menurunkan manna dan sarwa kepoda karian),
mayoritas ahli tafsir mengatakan, bahwa yang dimaksud dengan
manna adalah makanan manis seperti madu, sedangkan sarwa adalah
burung yang biasa disebut burung puyuh (atau sejeriis burung puyuh).Ini menunjukkan bolehnya p"n.t*un dengan tambahan lafazh
sumpah terhadap ahli dzimmah.
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Sabda beliau (setelah Ashar), dikhususkan karena

kemuliaannya. Hadits-hadits di atas menunjukkan bolehnya

menekankan sumpah dengan tempat tertentu, seperti: Tanah suci,

masjid, mimbar Nabi SAW dan sebagainya, dan boleh juga dengan

waktu tertentu, seperti: Setelah Ashar, hari Jum'at dan sebagainya.

Demikian pendapat Jumhur.

Bab: celaan Terhadap orang yang Bersumpah sebelum Diminta
Bersumpah
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5029. Dari lbnu (Jmar, ia menuturka'n, "(Jmar berpidato di hadapan

kami di Jabiyah, lalu ia mengatakan, 'Wahai manusia, aku berdiri di

hadapan kalian sebagaiamana berdirinya Rasulullah sAW di

hadapan kami, beliau bersabda, 'Aku berwasiat kepada kalian untuk

bersiknp baik terhadap para sahabatlan, kemudian orang-orang yang

setelah merekn, kemudian orang-orang yang setelah mereka.

Kemudian setelah itu akan merebak kedustaan, sehingga ada orang

yang bersumpah padahal tidak diminta bersumpah, dan ada sal<si

memberikan kesal<sian padahal tidak diminta bersaksi. Ingatlah!

Janganlah seorang laki-laki bersepi-sepian dengan seorang wanita

(yang bukan mahromnya) kecuali yang ketiganya adalah syetan.

Hendaklah kalian bersama iama'ah dan janganlah kalian berpecah
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belah, karena sesungguhnya syetan bersama yang sendirian, dan ialebih jauh dari y^ang berdua. Barangsiapa yang menginginkan
tengahnya surga', maka hendaklah i; *"n[ot*r jama,ah.
Barangsiapa yang senang dengan kebaikan din sedih dengan
keburukan, maka itulah orang beriman."' (HR. Ahmad dan At-
Tirmidzi)

Pensyarah Rahimahuilah Ta'ara mengatakan: Sabda beriau(Aku berwasiat kepada karian untuk bersikip baik terhadap para
sahabatku, kemudian orang-orang yang seterah mereko, kemudian
orang'orang ysng seterah mereka. Kemudian seterah itu akan
merebak kedustoan), Nabi sAw menyebutkan merebaknya kedustaan
setelah berakhirnya genarasi ketiga, maka generasi yang setelah
mereka, kemudian yang setelahnya lagi, t.*, hinggu iu.i kiamat,
telah banyak diwarnai dengan kedustaan berdasarkan nash ini. Maka
orang yang sadar, baik itu hakim maupun orang alim, hendaknya
mengenali kondisi para saksi dan informan. Blrdasarkan itulah,
pernyataan orang yang tidak dikenal tidak diterima oleh ulama penukir
informasi. Hadits ini berisi wasiat untuk bersikap baik terhadap
generasi-generasi terbaik, yaitu para sahabat, kemudian generasi
setelah mereka (yakni tabi'in, pengikut sahabat) dan generasi setelah
mereka (yaitu pengikut tabi,in).

Sabda beliau (Janganlah seorang laki-laki bersepi_sepian
dengan seorong wanito (yang bukan mahromnya) kecuali yang
ketiganya adalah syeton), sebabnya adalah bisa memancing syahwat,
sehingga syetan menemukan jalan untuk menjerumuskan ke dalam
kemaksiatan.

Sabda beliau (bufubuuftatal jannah ltengahnya surgo)),
disebutkan di daram An-Nihayah: yakni *orith,)lroa itengannya),disebut bafubafua apabila menempati dan mendiami bagian tengah.
Yang dimaksud dengan hadits ini adalah bahwa seuau- menempati
bagian tengah surga adalah mengikuti jama'ah kaum muslimin, karena
tangan Allah bersama jama'ah. Adapau orang yang memisahkan diri,

'o Yakni yang terbaiknya.
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maka ia memisahkan untuk ke neraka, sebagaimana dinyatakan di
dalam hadits.

Sabda beliau (Barangsiapa yang senang dengan kebaikan
dan sedih dengon keburukan, maka itulah orang beriman),
menunjukkan bahwa merasa senang karena kebaikan dan merasa sedih
karena keburukan termasuk karakter keimanan, karena orang yang
tidak beriman tidak akan peduli apakah ia berbuat baik ataukah

berbuat buruk. Adapun orang yang keimanannya benar, maka ia akan

senantiasa berduka atas keburukannya, karena ia sadar bahwa dirinya
akan dihukum dan dituntut karena keburukan itu, dan ia akan
senantiasa senang atas kebaikannya, karena ia tahu bahwa dirinya
telah mengumpulkan kebaikan dalam catatan lembaran-lembaran
amalnya, sehingga ia akan terus mengejarnya hingga Allah 'Azza wa
Jalla menghentikannya dengan hus nul kh atimah.

Alhamdu lillaahi rabbil 'aalamiin. Semoga Allah Ta'ala
menjadikan amal-amal baik kita sebagai penutupnya dan memberkahi
har-hari kita di hari pertemuan dengan-Nya.

-ir,,a;:
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